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შე სა ვა ლი 

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა გა ერ თი ა ნე ბის – „კოალიცია თა ნას წო რო ბის თ-
ვის” – საქ მი ა ნო ბის რი გით მე ო რე ან გა რი ში ა, რო მე ლიც 2015 წლის 1 აპ რი ლი დან 2016 წლის 1 ოქ ტომ ბ-
რამ დე პე რი ოდ ში კო ა ლი ცი ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბას მი მო ი ხი ლავს. დო კუ მენ ტ ში დე ტა ლუ რად 
არის გან ხი ლუ ლი  თა ნას წო რო ბის მოქ მე დი მე ქა ნიზ მე ბის – სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სა და სა სა მარ თ ლოს – წი ნა შე 
კო ა ლი ცი ის მი ერ წარ დ გე ნი ლი საქ მე ე ბი. ამ საქ მე ე ბის ანა ლი ზი  დის კ რი მი ნი რე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის უფ ლებ რივ 
მდგო მა რე ო ბა სა და მე ქა ნიზ მე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხს აფა სებს. 

2014 წელს „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” კა ნო ნის მი ღე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წინ გა-
დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იყო დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის პრო ცეს ში. თუმ ცა, თა ნას წო რო ბის მოქ მე-
დი მე ქა ნიზ მე ბის – სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სა და სა სა მარ თ ლოს – მან და ტი, კომ პე ტენ ცი ე ბი და პრო ცე დუ რე ბი 
საკ მა რი სად ქმე დი თი არ არის, რის გა მოც ახა ლი მე ქა ნიზ მე ბის ამუ შა ვე ბამ ვერ უზ რუნ ველ ყო თა ნას წო რო-
ბის კუთხით მკვეთ რი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მან და ტი კერ ძო პი რე ბის 
მი ერ ჩა დე ნი ლი დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ე ბის გან ხილ ვის პრო ცეს ში საკ მა ოდ შეზღუ დუ ლი ა, მის მი ერ მი ღე ბუ-
ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის აღ ს რუ ლე ბა კი არ არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ეფექ ტი ა ნი სა-
მარ თ ლებ რი ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით. დის კ რი მი ნა ცი ის სა კითხებ ზე მო სა მარ თ ლე ე ბის ცოდ ნა და მგრძნო ბე ლო ბა 
და ბა ლი ა, რაც ასე ვე აისა ხე ბა მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბა ზე. სა ხალ ხო დამ ც ვე-
ლის არა ერ თი გან ცხა დე ბი სა და პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის მი ერ გა კე თე ბუ ლი სა ჯა რო და პი რე ბე ბის მი უ ხე და-
ვად, „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” კა ნონ ში ვერ გან ხორ ცი ელ და სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მე ბის თ ვის ეფექ ტი ან ინ ს ტი ტუ ცი ურ და პრო ცე დუ რულ გა-
რან ტი ებს შექ მ ნი და. 

ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნო ნის მი ღე ბის შემ დეგ აღ მას რუ ლე ბულ ხე ლი სუფ ლე ბას არ შე უ მუ შა ვე ბია თა ნას-
წო რო ბის მხარ დამ ჭე რი სის ტე მუ რი პო ზი ტი უ რი პო ლი ტი კა, რაც, მათ შო რის, ეთი კის კო დექ სე ბი სა და ში და 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბის რე ვი ზი ას და სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბის, დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვი სა და 
რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის დაც ვის გა რან ტი ებს უზ რუნ ველ ყოფ და. ამას თან, მთავ რო ბას არ და უ გეგ მავს 
თა ნას წო რო ბის მხარ დამ ჭე რი თან მიმ დევ რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო და სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ლი ტი კა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბის არა ე ფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბა და 
ასე თი და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ის სტრა ტე გი ის არარ სე ბო ბა. დის კ რი მი ნა ცი უ ლი და ნა შა უ ლე ბის არა ე ფექ ტი ა ნი 
გა მო ძი ე ბის პრობ ლე მა სა ზო გა დო ე ბა ში და უს ჯე ლო ბა სა და მტრო ბა ზე და ფუძ ნე ბულ გა რე მოს ქმნის არა დო-
მი ნან ტი ჯგუ ფე ბის თ ვის. სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის მი უ ხე და ვად, 
სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს არ გა აჩ ნი ათ სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ და ნა შა უ ლებ თან ბრძო ლის ერ თი-
ა ნი სტრა ტე გი ა, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რა ტი ე ბი (მათ შო რის, სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი სა პო ლი ციო სამ სა ხუ რე ბი), 
გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბი, მსხვერ პ ლის დაც ვა სა და ნდო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კა. პო ლი ტი კო სე ბის 
მხრი დან სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბის მზარ დი შემ თხ ვე ვე ბი, ასე ვე ქსე ო ნო ფო ბი უ რი, ჰო მო ფო ბი უ რი პო-
ლი ტი კუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბი სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ ძა ლა დო ბას ახა ლი სებს და მტრულ გა რე მოს ქმნის 
დის კ რი მი ნი რე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის მი მართ. 

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის სა კითხებ ზე ინ ტენ სი უ რი სა ჯა რო დის-
კუ სი ე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ დეკ ლა რი რე ბუ ლი მხარ დამ ჭე რი პო ზი ცი ე ბის მი უ ხე და ვად, ქალ თა თა-
ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის კუთხით გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი სუს ტი და არა თან მიმ დევ რუ ლი ა. ლგბტ თე მი 
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ქვე ყა ნა ში ყვე ლა ზე  მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფია და პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბის მხრი დან ლგბტ უფ ლე ბე ბის პო-
ლი ტი ზე ბის პი რო ბებ ში, თე მის მი მართ მკვეთ რად მტრუ ლი და ჰო მო ფო ბი უ რი გა რე მო იქ მ ნე ბა. რე ლი გი უ რი 
ჯგუ ფე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა ბო ლო წლებ ში გა უ ა რეს და და 2016 წელს ეს ტენ დენ ცია კვლავ შე ნარ-
ჩუ ნდა. ხე ლი სუფ ლე ბის არა სე კუ ლა რუ ლი და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი პო ლი ტი კა არა დო მი ნანტ რე ლი გი ურ ჯგუ-
ფებს რი ყავს პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სივ რ ცი დან და მათ ხში რად რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ-
ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ს არ თ მევს. ბო ლო წლებ ში, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სი კი დევ 
უფ რო შე სუს ტ და. ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბი სა და რა დი კა ლი ზე ბის პი რო ბებ ში მიმ დი ნა რე 
წელს ეთ ნი კუ რი იდენ ტო ბი სა და რა სის ნიშ ნით ძა ლა დო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის მძი მე შემ თხ ვე ვე ბი და ფიქ-
სირ და.  სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის, მათ შო რის, ბავ შ ვე ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პი რე ბის, უსახ ლ კა რო ადა მი ა ნე ბის თა ნას წო რო ბის ხელ შეწყო ბის თ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გარ კ ვე უ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის მი უ ხე და ვად, დაწყე ბუ ლი რე ფორ მე ბი სუს ტი და ფრაგ მენ ტუ ლი ა. ამ ჯგუ ფე ბის ჩაგ ვ რა უხი ლა ვია 
და ნაკ ლე ბად არის პო ლი ტი კურ დღის წეს რი გის პრი ო რი ტე ტი. 

ან გა რი შის მოკ ლე მი მო ხილ ვა

„კოალიცია თა ნას წო რო ბის თ ვის” არა ფორ მა ლუ რი გა ერ თი ა ნე ბა ა, რო მე ლიც 2014 წელს ფონდ „ღია სა ზო გა-
დო ე ბა - სა ქარ თ ვე ლოს” ხელ შეწყო ბით შე იქ მ ნა და შვიდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას აერ თი ა ნებს. კო ა-
ლი ცი ის წევ რე ბი არი ან: „ადამიანის უფ ლე ბა თა სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რი (EMC)”,  „იდენტობა”, 
„კონსტიტუციის 42-ე მუხ ლი”, კავ ში რი „საფარი”, „საქართველოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა”, 
„ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი (WISG)” და „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)”. 
2016 წელს, კო ა ლი ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე ორ გა ნი ზა ცია „ადამიანის უფ ლე ბა თა სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის 
ცენ ტ რი (EMC)” იყო. კო ა ლი ცი ას გა აჩ ნია საქ მი ა ნო ბის სტრა ტე გი ა, წეს დე ბა და წევ რე ბის მი ღე ბის დად გე ნი ლი 
წე სი და პრო ცე დუ რე ბი. და არ სე ბის დღი დან კო ა ლი ცი ის მუ შა ო ბას მხარს უჭერს ფონ დი „ღია სა ზო გა დო ე ბა- 
სა ქარ თ ვე ლო”, რო მე ლიც ამავ რ დო უ ლად კო ა ლი ცი ას სამ დივ ნოს ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კო ა ლი ცია 2014 წლის აპ რილ ში, „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” 
კა ნო ნის მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩა მო ყა ლიბ და და მი სი არ სე ბი თი მი ზა ნი ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის 
მან და ტის გაძ ლი ე რე ბა,  კომ პე ტენ ცი ე ბის გაზ რ და და დის კ რი მი ნა ცი ას თან ეფექ ტი ა ნი ბრძო ლის ხელ შეწყო-
ბა ა. „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” კა ნო ნის მი ღე ბამ კო ა ლი ცი ის დღის წეს რიგ ში 
ახა ლი ამო ცა ნე ბი და ა ყე ნა და ის არ სე ბი თად დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ ზე პროგ რე სუ ლი სა სა მარ თ ლო პრაქ-
ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და თა ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მე ბის საქ მი ა ნო ბა ში სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნა სა 
და გა მოს წო რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

სა ხალ ხო დამ ც ველ სა და სა სა მარ თ ლო ში მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვა კო ა ლი ცი ის წევრ ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის უმ თავ რეს მი მარ თუ ლე ბად იქ ცა. კო ა ლი ცი ა ში შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მოც დი ლე ბის, ექ-
ს პერ ტი ზი სა და სა მიზ ნე ჯგუფ თან მჭიდ რო კო მუ ნი კა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კო ა ლი ცი ის თი თე უ ლი წევ რი 
დის კ რი მი ნა ცი ის სხვა დას ხ ვა ნი შან ზე მუ შა ობს, რაც მათ კონ კ რე ტულ თე მა ზე სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი და სის-
ტე მუ რი კვლე ვი სა და ანა ლი ზის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს. კერ ძოდ, კო ა ლი ცი ის ფარ გ ლებ ში „საქართველოს 
ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა” მუ შა ობს რა სი სა და ეთ ნი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის ნი შან ზე, „კონსტიტუციის 
42-ე მუხ ლი” – პო ლი ტი კურ ნი შან ზე, „ადამიანის უფ ლე ბა თა სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რი (EMC)” 
– შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის, საცხოვ რი სის არ ქო ნი სა და რე ლი გი ურ ნი შან ზე, კავ ში რი „საფარი” – გენ დე-
რულ ნი შან ზე, „ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი (WISG)” და „იდენტობა” სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა-
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კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

ცი ი სა და გენ დე რულ ნი შან ზე, „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)” – შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის ნიშ ნით და ბავ შ ვ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ ზე.  

ან ტი დის კ რი მი ნა ცი ულ კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე კო ა ლი ცი ის წევ რ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 
მთლი ა ნო ბა ში 36 საქ მე ზე მო ამ ზა დეს გან ცხა დე ბა/ სარ ჩე ლი (კავშირი „საფარი” – 7 საქ მე, „საქართველოს 
ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა” – 2 საქ მე, EMC – 9 საქ მე, „იდენტობა” – 1 საქ მე, „კონსტიტუციის 42-ე 
მუხ ლი” – 10 საქ მე, PHR – 7 საქ მე).). სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატ ში წარ დ გე ნი ლია 16 გან ცხა დე ბა (კავშირი 
„საფარი” – 4 საქ მე, „იდენტობა” – 1 საქ მე, EMC – 4 საქ მე, PHR – 7 საქ მე) სა სა მარ თ ლო ში კი შე ტა ნი ლია 26 
სარ ჩე ლი („საფარი” – 3 საქ მე, „კონსტიტუციის 42-ე მუხ ლი” – 10 საქ მე, EMC – 4 საქ მე, „საქართველოს ახალ-
გაზ რ და იურის ტ თა ასოციაცია” – 2 საქ მე, PHR – 7 საქ მე1). 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში შე დის  კო ა ლი ცი ის ფარ გ ლებ ში წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე ტა ნი ლი 36 საქ მის 
დე ტა ლუ რი მი მო ხილ ვა.2 სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში კო ა ლი ცი ის წევ რებ მა აწარ მო ეს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბის (7 საქ მე), მო ქა ლა ქე ო ბის (3 საქ მე), რა სის (1 საქ მე), საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის (4 საქ მე), პო ლი ტი კუ რი ან 
სხვა შე ხე დუ ლე ბის (10 საქ მე), ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის (1 საქ მე), ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის (1 საქ მე), 
გენ დე რის (4 საქ მე), სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის (4 საქ მე), რე ლი გი ის ნიშ ნით   (1 
საქ მე) დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე.

სა ან გა რი შო პე რი ო დის თ ვის, 1-ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში მიმ დი ნა რე ობ და 14 საქ მე,  მე ო რე ინ ს ტან ცი ის 
სა სა მარ თ ლო ში და უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში მიმ დი ნა რე ობ და 2-2 საქ მე.  სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა დის კ რი მი-
ნა ცია და  სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე ვი და ძა ლა ში 2 საქ მეს თან და კავ ში რე ბით. 1 საქ მეს თან და კავ ში რე-
ბით სა სა მარ თ ლომ აღად გი ნა პი რი თა ნამ დე ბო ბა ზე, თუმ ცა არ და ად გი ნა დის კ რი მი ნა ცი ა.

კო ა ლი ცი ის წარ მო ე ბა ში არ სე ბულ საქ მე ებ ზე ამ დრო ის თ ვის სა ხალ ხო დამ ც ველ მა გა მოს ცა 7 რე კო მენ და ცი-
ა/ ზო გა დი წი ნა და დე ბა; 4 საქ მე ზე კი სა ხალ ხო დამ ც ველ მა საქ მის წარ მო ე ბა შეწყ ვი ტა.  

სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში მიმ დი ნა რე ობს 3 და ვა, კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლ თან აქ ტე ბის შე სა ბა მი-
სო ბას თან და კავ ში რე ბით.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში კო ა ლი ცი ამ გა მარ თა ტრე ნინ გე ბი მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და ჟურ ნა ლის ტე ბის თ ვის, ასე ვე 
სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის.

კო ა ლი ცია რე გუ ლა რულ სა მუ შაო და სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს მარ თავ და სა ხალ ხო დამ ც ველ თან და აქ ტი-
უ რად მო ნა წი ლე ობ და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი სა კა ნონ დებ ლო წი ნა და დე ბის მომ ზა დე ბი სა 
და სა კო მი ტე ტო მოს მე ნე ბის პრო ცეს ში. კო ა ლი ცი ის მი ერ ასე ვე მომ ზად და კვლე ვი თი დო კუ მენ ტე ბი და ან გა-
რი შე ბი, რო მელ თა პრე ზენ ტა ცი აც 2017 წლის გა ზაფხულ ზე გა ი მარ თე ბა.

 

 1 ზოგიერთი საქმის განხილვა მიმდინარეობა როგორც სახალხო დამცველის აპარატში, ისე სასამართლოში
2 პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით, ანგარიშში ზოგიერთი მომჩივანის ვინაობა გადმოცემულია ინიციალებით (სახელისა 
და გვარის პირველი ასოთი). სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის თავში მომჩივანების სახელები და გვარები 
შეცვლილია. ზოგმა მომჩივანმა თანხმობა გამოთქვა  საკუთარი ვინაობის გამჟღავნებაზე. 
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კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

მიმ დი ნა რე ობს საქ მის 
წარ მო ე ბა პირ ვე ლი 
ინ ს ტან ცი ის 
სა სა მარ თ ლო ში

მიმ დი ნა რე ობს 
საქ მის წარ მო ე ბა 
სა ა პე ლა ციო 
სა სა მარ თ ლო ში

მიმ დი ნა რე ობს 
საქ მის წარ მო ე
ბა უზე ნა ეს სა
სა მარ თ ლო ში

მიმ დი ნა რე ობს საქ მის 
წარ მო ე ბა 
სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლო ში

საქ მე ზე დად გინ
და დის კ რი მი ნა
ცია და გა დაწყ ვე
ტი ლე ბა შე სუ ლია 
კა ნო ნი ერ ძა ლა ში

1.დ.ხ. ში ნა გან საქ მე თა სა-
მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

1.ა.ლ. სა ქარ თ ვე-
ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბი დან 
იძუ ლე ბით გა და ად-
გი ლე ბულ პირ თა, 
გან სახ ლე ბი სა და 
ლტოლ ვი თა სა მი ნის-
ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

1.ნინო ან დ რი-
ა ძე თბი ლი სის 
მე რი ის წი ნა აღ-
მ დეგ

1.კაცისთვის ბავ შ ვის 
მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე-
ბის უფ ლე ბის არარ სე-
ბო ბის კონ სი ტი ტუ ცი უ-
რო ბის შე მოწ მე ბა

1.კ.ნ. ბა თუ მის 
დელ ფი ნა რი უ მის 
წი ნა აღ მ დეგ

2.ს.ქ. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბის წი ნა აღ მ დეგ

2. კ.ნ. თბი ლი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს წი ნა-
აღ მ დეგ

2. გი ორ გი ხა-
ბურ ზა ნია თბი-
ლი სის მე რი ის 
წი ნა აღ მ დეგ

2. ვ.ჩ. სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის, მთავ რო-
ბი სა და ჯან დაც ვის სა-
მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

2. ირაკ ლი კვა-
რაცხე ლია თბი ლი-
სის მე რი ის წი ნა-
აღ მ დეგ

3.საქართველოს მო ქა ლა ქე-
ე ბი ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ-
როს წი ნა აღ მ დეგ

 3. გ.ბ. ლ.გ-ს წი ნა-
აღ მ დეგ

 3. თა მარ თან დაშ ვი ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო-
ბის წი ნა აღ მ დეგ

4.ლ.თ. თბი ლი სის საკ რე ბუ-
ლოს წი ნა აღ მ დეგ

    

5.გ.ბ. თბი ლი სის ერ თ -ერ თი 
სა ბავ შ ვო ბა გა- ბა ღის წი ნა-
აღ მ დეგ

    

6.ნ.ბ. ქ. თბი ლი სის ბა გა- ბა-
ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს 
წი ნა აღ მ დეგ

    

7.ფ.ჩ. ქ.თბი ლი სის ბა გა- ბა-
ღე ბის სა ა გენ ტოს წი ნა აღ-
მ დეგ

    

8.თ.უ. თბი ლი სის ერ თ -ერ-
თი სა ბავ შ ვო ბა გა- ბა ღის 
წი ნა აღ მ დეგ

    

9.თ.მ. შპს „ჰერ მე სის” წი ნა-
აღ მ დეგ

    

10.გ.ც. თბი ლი სის მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
წი ნა აღ მ დეგ

    

11.თ.ს. შ.რ.-ს წი ნა აღ მ დეგ     

12.თ.თ. ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

    

13. მ.ჩ. 130-ე სკო ლის წი ნა-
აღ მ დეგ

    

თ.ჭ. თბი ლი სის ის ნის რა-
ი ო ნის გამ გე ო ბის წი ნა აღ-
მ დეგ
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კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

სა ხალ ხო დამ ც ველ მა გა მოს ცა 
რე კო მენ და ცი ა/ ზო გა დი 
წი ნა და დე ბა

მიმ დი ნა რე ობს საქ მის წარ მო ე ბა 
სა ხალ ხო დამ ც ველ თან

სა ხალ ხო დამ ც ველ მა შეწყ ვი ტა 
საქ მის წარ მო ე ბა

1. საია ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს წი-
ნა აღ მ დეგ

1. კავ ში რი „სა ფა რი” ტე ლე კომ პა-
ნია ტა ბუ ლას წი ნა აღ მ დეგ

1. შ.გ. სა პატ რი არ ქოს ტე ლე ვი ზია 
ერ თ სუ ლოვ ნე ბას წი ნა აღ მ დეგ

2. თ.გ. სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე-
ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ-
როს წი ნა აღ მ დეგ

2. ვე გა ნუ რი კა ფე „კივის” პერ სო-
ნა ლის მი მართ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
მოპყ რო ბა

2. მ.კ. შპს „TAXICALLCEN-
TRE”-ის წინააღმდეგ

3. სი სი ლო უ ნის დის კ რი მი ნა ცი უ-
ლი რეკ ლა მა

 3. შო თა კიკ ნა ძე სა ქარ თ ვე ლოს 
ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს, 
ოთარ ღუ დუ შა უ რის სა ხე ლო ბის 
კლი ნი კის ფსი ქი ატ რი უ ლი კლი-
ნი კის და ტაქ სის მძღო ლის წი ნა-
აღ მ დეგ

4. არტპალასი  4. სო ფე ლი ვე ძათხე ვის მაცხოვ-
რებ ლე ბის საქ მე

5. დ.ხ სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ-
მე თა სა მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

  

6. გ.ბ. ლ.გ.-ს წინააღმდეგ   

7. ღა მის კლუბ ში გეი წყვი ლის მი-
მართ გა მოვ ლე ნი ლი დის კ რი მი ნა-
ცი უ ლი მოპყ რო ბა

  

 

სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, თუმცა სასამართლომ არ დაადგინა დისკრიმინაცია

შალვა გოგოლაძე ქ.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ
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დის კ რი მი ნა ცია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ნიშ ნით

ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვის სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი კრძა ლავს დის კ რი მი ნა ცი ას შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ნიშ ნით.

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დის კ რი მი ნა ცი ის სა ფუძ ვ ლე ბის ჩა მო ნათ ვალ-
ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა პირ და პირ არ არის მოხ სე ნი ე ბუ ლი. საქ მე ში „ირაკლი ქე მოკ ლი ძე და და ვით ხა-
რა ძე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მ დეგ” სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ აღ ნიშ ნა, რომ 
„შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბა, რო გორც დი ფე რენ ცი რე ბის შე საძ ლო ნი შა ნი, არ არის მო თავ სე ბუ ლი კონ ს ტი ტუ-
ცი ის მე-14 მუხ ლის ჩა მო ნათ ვალ ში და იგი არ შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნეს, რო გორც კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით 
გან საზღ ვ რუ ლი დი ფე რენ ცი რე ბის შე საძ ლო ნი შა ნი, თუმ ცა, მო ცე მულ საქ მე ში სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა კე თე ბუ ლი 
გან მარ ტე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი შე საძ ლე ბე ლია წარ მო ად გენ დ ნენ 
„სოციალურ ჯგუფს”, რაც, თა ვის მხრივ, დის კ რი მი ნა ცი ის კლა სი კურ ნი შანს წარ მო ად გენს.

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვა, „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ-
თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ ცი ის” მე-2 და მე-5 მუხ ლე ბის თა ნახ მად, კონ ვენ ცი ის ერ თ -ერთ ძი რი თად პრინ-
ციპს წარ მო ად გენს.

„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 1-ლი მუხ ლი პირ და პირ ით ვა-
ლის წი ნებს შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბას, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -ერთ ნი შანს.

დ.ხ. სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

 საქ მე ეხე ბა ეტ ლით მო სარ გებ ლე შშმ პი რის თ ვის პო ლი ცი ე ლე ბის მხრი დან სა ბარ გუ ლი დან ეტ ლის გად
მო ტა ნის სა შუ ა ლე ბის არ მი ცე მას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბის თ ვის (PHR)” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: დ.ხ. არის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რი, რო მე ლიც 
ეტ ლით სარ გებ ლობს. დ.ხ. თა ვის სამ მე გო ბარ თან ერ თად ავ ტო მო ბი ლით გა და ად გილ დე ბო და. სა პატ-
რუ ლო პო ლი ცი ამ, მძღო ლის სიმ თ ვ რა ლის გა და მოწ მე ბის მო ტი ვით, ავ ტო მან ქა ნა გა ა ჩე რა. დ.ხ.-ს მე-
გობ რე ბი გა და ვიდ ნენ მან ქა ნი დან, მე გობ რე ბის მსგავ სად დ.ხ.-საც სურ და ავ ტო მო ბი ლის და ტო ვე ბა, 
თუმ ცა სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლებ მა მას ამის სა შუ ა ლე ბა არ მის ცეს. პო ლი ცი ე ლებ მა ეტ-
ლის სა ბარ გუ ლი დან ამო ღე ბა დ.ხ.-ს მე გობ რებ საც აუკ რ ძა ლეს. იმის გა მო, რომ დ.ხ.-ს არ მი ე ცა ავ-
ტო მან ქა ნის და ტო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, იგი იძუ ლე ბუ ლი გახ და, ბუ ნებ რი ვი მოთხოვ ნი ლე ბა მან ქა ნა ში 
და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა. დ.ხ. რამ დე ნი მე სა ა თის გან მავ ლო ბა ში იჯ და სველ მდგო მა რე ო ბა ში. 

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 14 სექ ტემ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ და ირ ღ ვა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-
14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბა. კერ ძოდ, სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ-
ლებ მა არ მის ცეს მო სარ ჩე ლეს შე საძ ლებ ლო ბა სა კუ თა რი ბუ ნებ რი ვი მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბის მიზ ნით სხვე ბის მსგავ სად და ე ტო ვე ბი ნა ავ ტო მო ბი ლი.  პატ რულ ინ ს პექ ტო რებ მა ასე ვე და არ ღ ვი ეს 
დ.ხ.-ს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბა ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მა ზე. ის ფაქ ტი, რომ პი რი სა ბა ზი სო მოთხოვ ნის 
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დაკ მა ყო ფი ლე ბი სას სხვა ადა მი ა ნებ ზე და მათ ნე ბა ზე არის და მო კი დე ბუ ლი, მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში 
პატ რულ -ინ ს პექ ტო რე ბის ნე ბა ზე, თა ვის თა ვად და მამ ცი რე ბე ლია და იწ ვევს ღირ სე ბის შე ლახ ვას. ღირ-
სე ბის უფ ლე ბას თან ერ თად, მო სარ ჩე ლეს და ერ ღ ვა პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბაც. 
პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბა იცავს ქცე ვის თა ვი სუფ ლე ბას და ინ დი ვი დის პი რად 
ავ ტო ნო მი ას. ამას თან, გა და ად გი ლე ბის სა შუ ა ლე ბის შეზღუდ ვით, პატ რულ -ინ ს პექ ტო რებ მა და არ ღ ვი-
ეს კონ ს ტი ტუ ცი ის 22-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი მი მოს ვ ლის უფ ლე ბაც.

ამ დე ნად, მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში იგი გახ და პირ და პი რი დის კ რი მი ნა ცი ის 
მსხვერ პ ლი, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ნიშ ნით.

მოთხოვ ნა: დ.ხ-მ სარ ჩე ლით მი მარ თა სა სა მარ თ ლოს და მო ითხო ვა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის 
ფაქ ტის დად გე ნა, ასე ვე მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა 7000 ლა რის ოდე ნო ბით.

შე დე გი: საქ მის წარ მო ე ბა მიმ დი ნა რე ობს პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში. აღ ნიშ ნულ საქ მეს თან 
და კავ ში რე ბით არ სე ბობს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის რე კო მენ და ცი ა. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა და ად გი ნა დ.ხ.-ს 
მი მართ პირ და პი რი დის კ რი მი ნა ცია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ნიშ ნით.

გ.ბ. ლ.გ.ს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტას შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: გ.ბ. არის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვი. გ.ბ.-ს დე დამ 
საცხოვ რე ბე ლი ფარ თი და ი ქი რა ვა. თან ხის სრუ ლი და ფარ ვა ხდე ბო და ნა ძა ლა დე ვის გამ გე ო ბის მი ერ. 
საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის და ქი რა ვე ბის დროს, გამ ქი რა ვე ბე ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყო ბავ შ ვის შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ. მე სა კუთ რეს ამას თან და კავ ში რე ბით პრე ტენ ზია არ გა მო უთ ქ ვამს. ნა ქი-
რა ვებ ფარ თ ში გა დას ვ ლის დღეს, ბავ შ ვ მა ღა მით იტი რა, რად გან მას უჭირ და ახალ გა რე მოს თან შე გუ-
ე ბა. მსგავ სი შემ თხ ვე ვა გან მე ორ და შემ დეგ დღე საც. ბი ნა ში გა დას ვ ლი დან მე-6 დღეს, გამ ქი რა ვე ბელ მა 
გა ნუცხა და დე დას, რომ არ სურ და ბავ შ ვის ტი რი ლის მოს მე ნა, და უბ რუ ნებ და თან ხას, სა ნაც ვ ლოდ კი 
ბი ნა და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და და ე ცა ლა. დე დამ უარი გა ნაცხა და ბი ნის დაც ლა ზე, რა საც შე დე გად მოჰ ყ ვა 
ის, რომ ლ.გ.-მ აიძუ ლა ოჯა ხი და ე ტო ვე ბი ნათ და ქი რა ვე ბუ ლი ბი ნა. გამ ქი რა ვე ბე ლი ბავშვს მო იხ სე ნი ებ-
და, რო გორც ავად მ ყოფს და და ჟი ნე ბით ითხოვ და, ავად მ ყოფ ბავშვს და ე ტო ვე ბი ნა მი სი სახ ლი.

აღ ნიშ ნულ ფაქტს ეს წ რე ბო და მო სარ ჩე ლის ახ ლო ბე ლი, რო მე ლიც გა მოვ ლე ნი ლი აგ რე სი ი სა და დის კ-
რი მი ნა ცი ის გან დაც ვის მიზ ნით, და უ კავ შირ და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რატს, მე დი ას და არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს. შექ მ ნი ლი მდგო მა რე ო ბის გან მუხ ტ ვის მიზ ნით, ასე ვე გა მო ძა ხე ბუ ლი იქ ნა სა-
პატ რუ ლო პო ლი ცი ის ეკი პა ჟიც. კონ ფ ლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის გა მო, გ.ბ.-ს გა ნუ ვი თარ და მძი მე ემო ცი უ რი 
სტრე სუ ლი რე აქ ცია და და ეწყო თვით და ზი ა ნე ბის სიმ პ ტო მი. მო პა სუ ხის მი ერ ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბის დის კ რი მი ნა ცი ულ სა ფუძ ველ ზე მოშ ლამ გა მო იწ ვია არას რულ წ ლოვ ნე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვის, ჯან მ რ თე ლო ბის საგ რ ძ ნო ბი გა უ ა რე სე ბა.
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სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტი სას და ირ ღ ვა 
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლი თა და „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე-
სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გა რან ტი რე ბუ ლი თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბა. კერ ძოდ, მო სარ ჩე ლის დე-
დას თან გა ფორ მე ბუ ლი ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა იმ მო ტი ვით, რომ გ.ბ. არის აუტის ტუ-
რი სპექ ტ რის მქო ნე, წარ მო ად გენს პირ და პირ დის კ რი მი ნა ცი ას. სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის შე სა ბა მი სად, 
საცხოვ რე ბე ლი სად გო მის ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტა გამ ქი რა ვე ბელს შე უძ ლია მხო ლოდ 
პა ტივ სა დე ბი მი ზე ზე ბის არ სე ბო ბი სას. მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე-
ტის პა ტივ სა დე ბი მი ზე ზი არ არ სე ბობ და, ვი ნა ი დან მე სა კუთ რის მი ერ ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოშ ლის რე ა ლუ რი მი ზე ზი ბავ შ ვის შე საძ ლებ ლო ბის შეზღუდ ვა იყო.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 5 იან ვა რი

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის ფაქ ტის დად გე ნა, მო პა სუ ხის მხრი დან მა ტე რი ა ლუ რი და 
მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. 

შე დე გი: პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ მოთხოვ ნა ნა წი ლობ რივ და აკ მა ყო ფი ლა. სა სა მარ თ ლომ 
მი იჩ ნი ა, რომ მო პა სუ ხემ ხელ შეკ რუ ლე ბა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა ფუძ ვ ლით მო შა ლა. სა სა მარ თ ლომ ასე ვე 
ჩათ ვა ლა, რომ სტე რე ო ტი პუ ლი შე ხე დუ ლე ბა აუტის ტი ბავ შ ვის მი ერ ქო ნე ბის და ზი ა ნე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბის შე სა ხებ ვერ ჩა ით ვ ლე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოპყ რო ბის ლე გი ტი მურ მიზ ნად. სა სა მარ თ ლომ მო პა-
სუ ხეს მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა ხით მო სარ ჩე ლის თ ვის 1 000 ლა რის გა დახ და და ა ვა ლა. მო-
პა სუ ხემ პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ა პე ლა ციო წე სით გა ა სა ჩივ რა, თუმ ცა სა ა პე ლა ციო 
სა სა მარ თ ლომ სა ჩი ვა რი არ და აკ მა ყო ფი ლა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს იყო პირ ვე ლი საქ მე კერ ძო პი რის 
წი ნა აღ მ დეგ ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მე ქა ნიზ მის შექ მ ნის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო ში. აღ ნიშ ნულ საქ მეს-
თან და კავ ში რე ბით, ორ გა ნი ზა ცი ამ გან ცხა დე ბით მი მარ თა სა ხალ ხო დამ ც ველ საც. სა ხალ ხო დამ ც ვე-
ლის აპა რატ მა შე ის წავ ლა საქ მის გა რე მო ე ბე ბი, და ად გი ნა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის ფაქ ტი და 
რე კო მენ და ცი ით მი მარ თა გამ ქი რა ვე ბელს.

კ. ნ. ქა ლაქ ბა თუ მის მე რი ი სა და შპს „შა ვი ზღვის ფლო რი სა და ფა უ ნის შემ ს წავ ლე ლი სა მეც ნი ე რო 
კ ვ ლე ვი თი ცენ ტ რის (ბათუმის დელ ფი ნა რი უ მის)” წი ნა აღ მ დეგ

 საქ მე ეხე ბა ბა თუ მის დელ ფი ნა რი უ მის მი ერ შშმ პი რე ბის თ ვის მა ღა ლი ტა რი ფის და წე სე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ბა თუ მის დელ ფი ნა რი უ მი, რო მე ლიც ეკუთ ვ ნის ბა თუ მის მე რი ას, 
კა ტე გო რი ე ბად ყოფ და დელ ფი ნებ თან ინ ტე რაქ ცი ის მსურ ვე ლებს. ფა სე ბის აბ რა ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, 16 წლის ასა კი დან ზე მოთ პი რე ბის თ ვის დელ ფი ნებ თან ინ ტე რაქ ცია 150 ლა-
რი იყო, ხო ლო შშმ პი რე ბის თ ვის – 160.

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხლი და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” კრძა ლავს ნე ბის მი ე რი სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ას 
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და უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი უფ ლე ბე ბით თა ნას წორ სარ გებ ლო-
ბას. „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლი ჩა მოთ ვ ლის სა-
ვა რა უ დო დის კ რი მი ნა ცი ის ნიშ ნებს, მათ შო რის შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბას. გა ე როს შეზღუ დუ ლი შე-
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა კონ ვენ ცი ის მე-5 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის მი ხედ ვით, წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი 
კრძა ლა ვენ შე საძ ლებ ლო ბის შეზღუდ ვა ზე და ფუძ ნე ბულ ყვე ლა ნა ირ დის კ რი მი ნა ცი ას და ამ უკა ნას კ ნე-
ლის სა ფუძ ვე ლის მი უ ხე და ვად, უზ რუნ ველ ყო ფენ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებს სხვე ბის 
თა ნაბ რად, მის გან ეფექ ტუ რი იური დი უ ლი დაც ვით. სა ქარ თ ვე ლო, რო გორც გა ე როს შეზღუ დუ ლი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა კონ ვენ ცი ის ხელ შემ კ ვ რე ლი მხა რე, ვალ დე ბუ ლია ხე ლი შე უწყოს, და იც-
ვას და უზ რუნ ველ ყოს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის მი ერ ადა მი ა ნის ყვე ლა უფ ლე ბი თა 
და ფუნ და მენ ტუ რი თა ვი სუფ ლე ბით სრულ ყო ფი ლი და თა ნას წო რი სარ გებ ლო ბა და მა თი თან და ყო ლი-
ლი ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მა.

მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფა სე ბის და წე სე ბით სა ხელ მ წი ფო არ უზ რუნ ველ ყოფ და შეზღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის თა ნას წორ პი რო ბებ ში მი ღე ბის უფ ლე ბას.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 4 აგ ვის ტო

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნა, დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის აღ მოფხ ვ რა. 

შე დე გი: სა სა მარ თ ლომ სრუ ლად და აკ მა ყო ფი ლა სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნა, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის მქონე პი რე ბის თ ვის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტა რი ფე ბის არ სე ბო ბა ცნო დის კ რი მი ნა ცი უ ლად და 
მი უ თი თა, რომ გან ს ხ ვა ვე ბულ მოპყ რო ბას არ ჰქონ და გო ნივ რუ ლი გა მარ თ ლე ბა. მო პა სუ ხე მხა რეს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ გა უ სა ჩივ რე ბია და იგი შე ვი და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში. ამ ჟა მად ტა რი ფებს შო რის 
არ არის გან ს ხ ვა ვე ბა. 

 

ს.ქ. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვის თ ვის შე სა ბა მი სი სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სის არ 
არ სე ბო ბას, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ას. 

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ს. ქ. არის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შ ვი. ქვე ყა ნა ში არ 
არ სე ბობს მის სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ა /ა ბი ლი ტა ცი ის სერ ვი სი, რის გა მოც მას უწევს 
სა ზო გა დო ე ბის გან გან ცალ კე ვე ბით ცხოვ რე ბა. ს.ქ.-ს მარ ტო ხე ლა დე დას უწევს ბავ შ ვ ზე 24 სა ა თი ა ნი 
მეთ ვალ ყუ რე ო ბა, რის გა მოც მან და კარ გა სამ სა ხუ რი და ოჯა ხი აღ მოჩ ნ და მძი მე მა ტე რი ა ლურ მდგო-
მა რე ო ბა ში. შე სა ბა მი სი სერ ვი სის არარ სე ბო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ბავ შ ვი დგას ინ ს ტი ტუ ცი ა ში მუდ მი ვი 
მო თავ სე ბის საფ რ თხის წი ნა შე.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 20 ივ ნი სი
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სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: ს.ქ.-ს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ნიშ ნით და ერ ღ ვა სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ-
ლე ბა. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ ირ ღ ვე ვა ს.ქ.-ს გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბა, ბავშვს ასე ვე არ ეძ ლე ვა შე-
საძ ლებ ლო ბა, ჩა ერ თოს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. ბავ შ ვის იზო ლი რე ბა სა ზო გა დო ე ბის გან ასე-
ვე ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი ა. `საქართველოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლი და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” კრძა ლავს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ნიშ ნით პი რის დის კ რი მი ნა ცი ას. გა ე როს შშმ პირ თა კონ ვენ ცი ის მე ხუ თე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის მი ხედ-
ვით, წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი კრძა ლა ვენ შე საძ ლებ ლო ბის შეზღუდ ვა ზე და ფუძ ნე ბულ ყვე ლა ნა ირ დის კ-
რი მი ნა ცი ას, სა ხელ მ წი ფოს გა ნუ საზღ ვ რა ვენ ვალ დე ბუ ლე ბას, უზ რუნ ველ ყოს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე პი რე ბის ეფექ ტუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვა სხვე ბის თა ნაბ რად.

აღ ნიშ ნულ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბის წარ დ გე ნის მოთხოვ ნით, 
ორ გა ნი ზა ცი ამ სა ხალ ხო დამ ც ველს მი მარ თა.

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის ფაქ ტის დად გე ნა, ახა ლი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა და კონ ს-
ტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის, გა ნათ ლე ბის, პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის 
უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვით მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

 შე დე გი: მიმ დი ნა რე ობს სარ ჩე ლის გან ხილ ვა სა სა მარ თ ლო ში. 

 

სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი (..........) სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის სა მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა უსი ნათ ლო/ მ ცი რემ ხედ ვე ლი პი რე ბის თ ვის ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ რო სა და სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გ ვერ დე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო-
სა და სსიპ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გ ვერ დე ბი არ არის ადაპ ტი-
რე ბუ ლი უსი ნათ ლო/ მ ცი რემ ხედ ვე ლი პი რე ბი სათ ვის, რის გა მოც მათ ეზღუ დე ბათ და სა ხე ლე ბულ 
ელექ ტ რო ნულ წყა რო ზე წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა, გან ს ხ ვა ვე ბით იმ ადა მი ა ნე ბი სა გან, რო მელ თაც 
არ გა აჩ ნი ათ უსი ნათ ლო ბი სა და მცი რემ ხედ ვე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი. მო სარ ჩე ლი დან ერ თი წარ მო ად გენს უსი ნათ ლო, ხო ლო მე ო რე – მცი რემ ხედ ველ პირს. მა თი 
ახ ს ნა- გან მარ ტე ბით, ვებ გ ვერ დე ბი მათ თ ვის არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი, ვებ გ ვერ დებს შო რის მცი-
რე სხვა ო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. მო პა სუ ხის მი ერ გა ცე მუ ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით 
ვებ  გ ვერ დის ტექ ს ტი და ფერ თა გა მა მცი რემ ხედ ველ თა მი ერ აღ ქ მა დი ა. რე ა ლუ რად ის მა ინც ვერ 
აკ მა ყო ფი ლებს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის პირ ვე ლი რი გის მოთხოვ ნებს (A). სპე ცი ა ლუ რი წამ-
კითხ ვე ლი პროგ რა მე ბი კითხუ ლობს მთლი ა ნად ტექსტს და არა მის ქვე მე ნი უ ებს. მო პა სუ ხე მხა რეს 
შე სა ბა მი სი უზ რუნ ველ ყო ფი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი ვებ გ ვერ დის ტექ ს ტის აღ ქ მა დო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ-
ლად არ გა უ ტა რე ბი ა.
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სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს ვებ გ ვერ დი არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი უსი-
ნათ ლო და მცირ ემ ხედ ვე ლი პი რე ბის თ ვის, რაც არ ღ ვევს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას. უსი ნათ ლო და მცი რემ ხედ ველ ადა მი ა ნებს ეზღუ დე ბათ 
და სა ხე ლე ბულ ელექ ტ რო ნულ წყა როს თან წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც წარ მო ად გენს მათ გა ნსხ ვა-
ვე ბულ მოპყ რო ბას. მო პა სუ ხე უმოქ მე დო ბით ახ დენს მი თი თე ბუ ლი პირ თა ჯგუ ფის დის კ რი მი ნა ცი ას. 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოპყ რო ბის სა ფუძ ველ ზე ირ ღ ვე ვა ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლად მი ღე ბის, პი როვ ნუ ლი 
თვით რე ა ლი ზა ცი ის, ღირ სე ბის, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის უფ ლე-
ბე ბი. მო სარ ჩე ლე სარ ჩე ლის წარ დ გე ნი სას ეყ რ დ ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საპ რო ცე სო 
კო დექ სის 24-ე მუხ ლის მე-2 ნა წილს, რო მე ლიც, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს მხრი დან ქმე დე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის თა ო ბა ზე სა სა მარ თ ლოს თ ვის სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის სა მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ველს ქმნის. 
მო სარ ჩე ლე მი უ თი თებს სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 363 სე კუნ და მუხ ლის მე-3 
ნა წი ლის „ა~ ქვე პუნ ქ ტ ზე, რო მე ლიც იძ ლე ვა პი რის მი ერ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის შეწყ ვე ტის ან / და 
მი სი შე დე გე ბის აღ მოფხ ვ რის მოთხოვ ნის სა ფუძ ველს. გან გ რ ძო ბა დი ხა სი ა თის დის კ რი მი ნა ცი ულ ქმე-
დე ბას თან და კავ ში რე ბულ სარ ჩე ლებ ზე სა სა მარ თ ლომ არ უნ და იხელ მ ძღ ვა ნე ლოს კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დით, ვი ნა ი დან მო სარ ჩე ლე ე ბი ყო ველ დღი უ რად გა ნიც დი ან უმოქ მე დო ბა ში გა მო ხა-
ტუ ლი ამ გ ვა რი ქმე დე ბის გან მომ დი ნა რე უარ ყო ფით შე დე გებს.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 20 ივ ნი სი

მოთხოვ ნა: უსი ნათ ლო და მცი რემ ხედ ვე ლი პი რე ბის თ ვის ვებ გ ვერ დე ბის ადაპ ტი რე ბა და მი ყე ნე ბუ ლი 
მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის შემ დ გომ, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე-
თა პა ლა ტამ გა ნი ხი ლა საქ მის გან ს ჯა დო ბის სა კითხი და საქ მე სრუ ლად გა დას ცა ქ. თბი ლი სის სა ქა ლა-
ქო სა სა მარ თ ლოს სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა პა ლა ტას გან სა ხილ ვე ლად. საქ მე გან ხილ ვა შია და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა არ მი ღე ბუ ლა.

 

მ.კ. შპს „TAXICALLCENTRE”ის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა ეტ ლით მო სარ გებ ლე შშმ პი რის თ ვის ტაქ სის მომ სა ხუ რე ბა ზე უარის თქმას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ 

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ეტ ლით მო სარ გებ ლე მ.კ.-ს, და ახ ლო ე ბით, 1 წლის მან ძილ ზე (2013 
წლის გა ზაფხუ ლი დან 2014 წლის შე მოდ გო მამ დე) უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში (დაახლოებით, 10 გა მო ძა ხე ბი დან 
8-ჯერ) შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბა ზე მი თი თე ბის შემ დეგ სატ რან ს პორ ტო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა ზე შპს 
„TAXICALLCENTRE” ავ ტო მა ტუ რად უარს ეუბ ნე ბო და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ზე. თუ კი მო სა ლოდ ნე ლი უარის 
თა ვი დან ასა რი დებ ლად, გან მ ცხა დებ ლის მხრი დან შეზღუ დულ შე საძ ლებ ლო ბა ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე-
ბა მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ზე თან ხ მო ბის შემ დეგ მოხ დე ბო და, ოპე რა ტო რი შეკ ვე თას გა მო ძა ხე ბის კვად რატ-
ში ავ ტო მან ქა ნის არ ყოფ ნა ზე, გა მო ძა ხე ბის დიდ რა ო დე ნო ბა ზე აპე ლი რე ბით აუქ მებ და ან მი ზე ზის აუხ ს ნე-
ლად წყვეტ და სა ტე ლე ფო ნო კავ შირს. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში, გან მ ცხა დე ბე ლი ყო ველ თ ვის სთა ვა ზობ და, რომ 
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გო ნივ რუ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში (დაახლოებით 20-30 წუ თი) და ე ლო დე ბო და მან ქა ნის გა თა ვი სუფ ლე ბას, 
რა ზეც ოპე რა ტო რი არას დ როს თან ხ მ დე ბო და და აგ რე სი უ ლად ას რუ ლებ და სა უ ბარს.

მ.კ.-ს გა და ად გი ლე ბი სას ყო ველ თ ვის თან ახ ლ და დე და, რის გა მოც, არა სო დეს, მას და მა ტე ბი თი მხარ-
და ჭე რა სხვა პი რის მხრი დან არ სჭირ დე ბო და.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 13 მარ ტი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: გან მ ცხა დე ბე ლი მი იჩ ნევს, რომ მის მი მართ ად გი ლი ჰქონ და არა ხელ-
საყ რელ მოპყ რო ბას, კერ ძოდ გან ცხა დე ბა ში მი თი თე ბულ პე რი ოდ ში, იგი ვერ ახერ ხებ და სა ჯა როდ 
შე თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბას, რაც თა ვის მხრივ, ხელს უშ ლი და სა ქარ თ ვე ლოს კა-
ნონ მ დებ ლო ბით აღი ა რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა ში, მათ შო რის და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის და 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თ ვის, პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბი სა და პი რა დი ცხოვ რე-
ბის უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. პრაქ ტი კა, რო მელ საც ად გი ლი ჰქონ და გან მ ცხა დებ ლის მი მართ, 
არა სა ხარ ბი ე ლო იყო ანა ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ სხვა პი რებ თან შე და რე ბით (კერძოდ, ნე ბის მი-
ერ პირ თან შე და რე ბით, რო მე ლიც ეტ ლით არ სარ გებ ლობს). ამ გ ვა რი არა სა ხარ ბი ე ლო მოპყ რო ბა გან-
პი რო ბე ბუ ლი იყო შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბით და არ არ სე ბობ და ამ პრაქ ტი კის გო ნივ რუ ლი და ობი-
ექ ტუ რი გა მარ თ ლე ბა.

გან მ ცხა დე ბე ლი მი უ თი თებს „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ-
ცი ა ზე” და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კო მი ტე ტის მე-2 ზო გად კო მენ ტარ-
ზე, რო მე ლიც მი საწ ვ დო მო ბის ჭრილ ში აღი ა რებს რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ 
სა ჯა როდ შე თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბას. 
ამას თან, გან მ ცხა დე ბე ლი აღ ნიშ ნავს, რომ მის მი მართ ად გი ლი ჰქონ და უკი დუ რეს შემ ზღუდ ველ ფორ-
მას, ვი ნა ი დან ტრან ს პორ ტი სა და ქა ლა ქის არა ა დაპ ტი რე ბუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ტაქ სი ეტ ლით 
მო სარ გებ ლე პი რე ბის გა და ად გი ლე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფი ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა ა.

მოთხოვ ნა: გან მ ცხა დე ბე ლი სა ხალ ხო დამ ც ველს სთხოვს, და ად გი ნოს, რომ შპს „TAXICALLCENTRE-ის” 
მხრი დან მის მი მართ ად გი ლი ჰქონ და გან გ რ ძო ბი თი დის კ რი მი ნა ცი ის პრაქ ტი კას, დის კ რი მი ნა ცი ის 
მსგავ სი შემ თხ ვე ვე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მო ამ ზა დოს რე კო მენ და ცია და სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით მო-
ამ ზა დოს ზო გა დი წი ნა და დე ბა ტაქ სის მომ სა ხუ რე ბის მომ წო დე ბე ლი სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მოფხ ვ რის სა კითხებ ზე.

შე დე გი: 2015 წლის 18 მა ისს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლე ბი იმ ყო ფე-
ბოდ ნენ მო პა სუ ხე ტაქ სის კომ პა ნი ის ოფის ში, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ის დი რექ ტო რი სა და ერ თ -ერ-
თი ოპე რა ტო რის გა მო კითხ ვა მო ახ დი ნეს. აღ ნიშ ნულ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, სა ხალ ხო დამ ც ველ მა 
2015 წლის 19 ივ ნისს ზე პი რი მოს მე ნა გა მარ თა. მხა რე ებს გა ნე მარ ტათ მო რი გე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
თა ო ბა ზე, თუმ ცა მო რი გე ბა არ მომ ხ და რა. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გან მარ ტე ბით, გან მ ცხა დებ ლის მი ერ 
ვერ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რაც და ა დას ტუ რებ და, რომ მას დის კ რი მი ნა ცი-
უ ლი მო ტი ვით არ უწევ დ ნენ მომ სა ხუ რე ბას ან აიძუ ლებ დ ნენ, ტაქ სის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის არა გო ნივ-
რუ ლად მა ღა ლი ტა რი ფი გა და ე ხა და.
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„არტ პა ლა სი”

საქ მე ეხე ბა სპორ ტის სა სახ ლე ში გა მარ თუ ლი პა ა ტა ბურ ჭუ ლა ძის სა ი უ ბი ლეო სა ღა მო ზე შშმ პი რე ბის
თ ვის დას წ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 2015 წლის 12 თე ბერ ვალს, თბი ლი სის სპორ ტის სა სახ ლე ში გა ი მარ თა პა-
ა ტა ბურ ჭუ ლა ძის სა ი უ ბი ლეო სა ღა მო, სა დაც შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებს არ მი ე ცათ 
დას წ რე ბის სა შუ ა ლე ბა. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა საქ მის შეს წავ ლა სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით და იწყო. მას მე-
დი ა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, EMC-მ საქ მე ში მე სა მე პი რად ჩარ თ ვა მო ითხო ვა, 
რა ზე დაც თან ხ მო ბა მი ი ღო. EMC-მ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით სა კუ თა რი მო საზ რე ბა წა რად გი ნა.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მო საზ რე ბის წარ დ გე ნის თა რი ღი: 2015 წლის 11 მარ ტი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: EMC-ის მო საზ რე ბით, 2015 წლის 12 თე ბერ ვალს ად გი ლი ჰქონ და 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის დის კ რი მი ნა ცი ას. მო პა სუ ხის მი ერ არა ხელ საყ რე ლი 
მოპყ რო ბა გა მო ი ხა ტა მომ სა ხუ რე ბის არა ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბა სა და გან მ ცხა დებ ლის მი ერ ძი რი თა დი 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვა ში. მოხ და ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი თა და თა ვი სუფ ლე ბე ბით 
სარ გებ ლო ბა ში ჩა რე ვა, და ირ ღ ვა: მი საწ ვ დო მო ბის უფ ლე ბა, და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბი სა და სა ზო-
გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბის უფ ლე ბა, კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბის 
უფ ლე ბა, პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბა. მო ცე მულ საქ მე ში მოპყ რო ბა არა სა ხარ-
ბი ე ლო იყო სხვა ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით. კერ ძოდ, კომ პა რა ტო რი იყო ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი, რო მე-
ლიც არ სარ გებ ლობ და ეტ ლით. მო ცე მულ საქ მე ში გან ს ხ ვა ვე ბულ მოპყ რო ბას არ ჰქო ნია გო ნივ რუ ლი 
და ობი ექ ტუ რი გა მარ თ ლე ბა, არ არ სე ბობ და ლე გი ტი მუ რი მი ზა ნი. ამას თან, და ირ ღ ვა მი საწ ვ დო მო ბის 
სტან დარ ტი.

შე დე გი: სა ხალ ხო დამ ც ველ მა გა ი ზი ა რა EMC-ის არ გუ მენ ტე ბი და გა მოს ცა რე კო მენ და ცია „არტ პა ლა-
სის” მი მართ.
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დის კ რი მი ნა ცია რა სის და კა ნის ფე რის ნიშ ნით

 
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით, რა სი სა და კა ნის ფე რის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია პირ და პირ 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, რა სა კლა სი კურ ნი შანს წარ მო ად გენს. რა სის ნიშ ნით დი ფე რენ ცი-
რე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო გა მო ი ყე ნებს „მკაცრი შე ფა სე ბის” ტესტს 
(მოპასუხემ უნ და და ა სა ბუ თოს, რომ დი ფე რენ ცი რე ბა ემ სა ხუ რე ბა მწვა ვე და და უძ ლე ვე ლი სა ხელ მ წი ფო ინ ტე-
რე სის დაკ მა ყო ფი ლე ბას), თუნ დაც არ სე ბი თად თა ნას წორ თა შო რის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოპყ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბა 
მა ღა ლი არ იყოს.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლ სა და მე-12 და მა ტე ბი თი ოქ მის პირ ველ მუხ ლ შიც, 
რა სი სა და კა ნის ფე რის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვა პირ და პირ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ გან სა კუთ რე ბით გა მო ყო რა სის ნი შა ნი. საქ მე ში „ნაჩოვა და სხვე ბი 
ბულ გა რე თის წი ნა აღ მ დეგ”, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ რა სის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია 
„განსაკუთრებით შე მაშ ფო თე ბე ლი” დის კ რი მი ნა ცი ის სა ხედ მი იჩ ნი ა. ამის გა მო, თუ კი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოპყ-
რო ბა ხდე ბა ამ ნიშ ნით, სა ხელ მ წი ფოს შე ფა სე ბის ზღვა რი ვიწ რო ა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა-
მარ თ ლომ ერ თ მა ნე თის გან გა ნას ხ ვა ვა რა სობ რი ვი და ეთ ნი კუ რი ნი შა ნი. ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ რა სას-
თან და კავ ში რე ბით საქ მე ში „სედჩი და ფინ ჩი ბოს ნი ა- ჰერ ცე გო ვი ნას წი ნა აღ მ დეგ” გა ნაცხა და: „რასის იდეა 
ეფუძ ნე ბა ადა მი ა ნე ბის ბი ო ლო გი უ რი ნიშ ნით გან ს ხ ვა ვე ბას. რა სის ნიშ ნით სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბად ადა მი ა ნე-
ბის კლა სი ფი კა ცია ხდე ბა ისე თი მორ ფო ლო გი უ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო გო რი ცაა კა ნის 
ფე რი და სა ხის აგე ბუ ლე ბა.

რა სობ რი ვი დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ გა ე როს კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა სა-
ქარ თ ვე ლომ 1999 წლის 16 აპ რილს მო ახ დი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-2 მუხ ლის პირ ვე ლი პუქ ნ ტის „ბ” 
ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, ხე ლი არ შე უწყოს, არ და იც ვას, მხა რი არ 
და უ ჭი როს რო მე ლი მე პი რის ან ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ რა სობ რივ დის კ რი მი ნა ცი ას.

„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 1-ლი მუხ ლი, რა სას, რო გორც 
დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -ერთ ნი შანს, პირ და პირ ით ვა ლის წი ნებს. 

 

მ.ჩ. თბი ლი სის 130ე სა ჯა რო სკო ლის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა შავ კა ნი ა ნი მოს წავ ლის მი მართ რა სის ტუ ლი ტერ მი ნე ბის გა მო ყე ნე ბას სკო ლის ტე რი ტო რი
ა ზე და სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ის უმოქ მე დო ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია კავშირი „საფარის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: მ.ჩ. იყო 130-ე სკო ლის მე-10 კლა სის მოს წავ ლე. იგი თა ნაკ ლა სე ლე ბი სა 
და სკო ლის სხვა მოს წავ ლე ე ბის მხრი დან ხში რად ხდე ბო და რა სობ რი ვი ნიშ ნით შე ვიწ რო ე ბის მსხვერ-
პ ლი. კლა სელ მა მას „ზანგო” და უ ძა ხა. აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ იცო და მ.ჩ.-ს დამ რი გე ბელ მა. მას ჰქონ-
და კლა სე ლე ბის შე რი გე ბის მცდე ლო ბა, თუმ ცა მი სი მხრი დან გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ეფექ ტუ რი 
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არ აღ მოჩ ნ და. დამ რი გე ბელ მა არ აუხ ს ნა მოს წავ ლე ებს რა სიზ მის და მი სი მავ ნებ ლო ბის შე სა ხებ. მი სი 
მხრი დან, აქ ცენ ტი მ.ჩ.-ს ქარ თულ წარ მო მავ ლო ბა სა და ცნო ბილ წი ნა პარ ზე გა კეთ და. თა ნას კო ლე ლე-
ბის მხრი დან მ.ჩ.-ს მი მართ ხში რად ხდე ბო და რა სის ტუ ლი ტერ მი ნე ბის გა მო ყე ნე ბა. 2015 წელს, კონ ფ-
ლიქ ტის დროს, კლა სელ მა მ.ჩ.-ს მი მარ თა, წა დი შენს აფ რი კა ში, შე ნი ად გი ლი ცი ვი ლი ზა ცი ა ში არ არი-
სო. კონ ფ ლიქტს შე ეს წ რო ერ თ -ერ თი მას წავ ლე ბე ლიც, თუმ ცა მან კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის ნაც ვ ლად, 
ორი ვე მოს წავ ლე კლა სი დან გა უშ ვა. სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ას და მას წავ ლებ ლებს რა სის ტუ ლი შე ვიწ-
რო ე ბის ფაქ ტ ზე არა ნა ი რი რე ა გი რე ბა არ მო უხ დე ნი ათ. სა ბო ლო ოდ, მომ ხ დარ მა ფაქ ტ მა მ.ჩ.-ს აიძუ ლა, 
გა და სუ ლი ყო სკო ლი დან, რად გან მიხ ვ და, რომ ასეთ მტრულ გა რე მო ში სწავ ლას ვე ღარ გა ნაგ რობ და. 
მ.ჩ.-ს დე დის, რ.ა.-ს მხრი დან ახ ს ნა- გან მარ ტე ბე ბის მოთხოვ ნის შემ დეგ, სკო ლის ად მი ნის ტ რა ცი ამ აქ-
ცენ ტი მ.ჩ.-ს აკა დე მი ურ მოს წ რე ბა ზე გა ა კე თა და მ.ჩ.-ს შე ვიწ რო ე ბის ფაქ ტე ბის მი მართ სკო ლის პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბა არ და ა დას ტუ რა.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 8 თე ბერ ვა ლი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ მის მი მართ გან ხორ ცი ელ და დის კ რი მი ნა ცია 
რა სობ რი ვი ნიშ ნით, ასე ვე კა ნის ფე რის სა ფუძ ველ ზე, რი თიც და ირ ღ ვა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი. რა სა და კა ნის ფე რი, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -
ერ თი სა ფუძ ვე ლი, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
პირ ველ მუხ ლ ში. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი მი უ თი თებს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით აკ რ ძა ლუ ლია 
ნე ბის მი ე რი სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ა. მო სარ ჩე ლე თვლის, რომ მის მი მართ გან ხორ ცი ე ბულ მა შე ვიწ რო-
ე ბამ მას ხე ლი შე უ შა ლა გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და და ირ ღ ვა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის 
შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მუხ ლე ბი.

მოთხოვ ნა: მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: საქ მე ზე ჩა ტარ და მთა ვა რი სხდო მა და მო მა ვალ სხდო მა ზე გა მოცხად დე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.
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დის კ რი მი ნა ცია მო ქა ლა ქე ო ბის ნიშ ნით

 
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით, პირ და პირ არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ო ბის ნი შა-
ნი. ამის მი უ ხე და ვად, მე-14 მუხ ლი სა ხელ მ წი ფო ზე მა ში ნაც ვრცელ დე ბა, რო დე საც დი ფე რენ ცი რე ბა ხდე ბა 
კონ სი ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი ნიშ ნის სა ფუძ ველ ზე. მო ქა ლა ქე ო ბის ნიშ ნით დი ფე რენ-
ცი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ხელ მ წი ფო მკაცრ ტესტს გა მო ი ყე ნებს მა შინ, რო დე საც დი ფე რენ ცი რე ბის ინ ტენ-
სი ვო ბა მა ღა ლი ა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც მო ქა ლა ქე ო ბის ნიშ ნით დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პი რე ბი ერ თ მა ნეთს 
მკვეთ რად არ შორ დე ბი ან სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბა ში თა ნაბ რად მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან, 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო რა ცი ო ნა ლუ რი კავ ში რის ტესტს იყე ნებს.

 

ლ.თ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა მო ქა ლა ქე ო ბის ნიშ ნით, აუტის ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე ბავ შ ვე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნილ პროგ
რა მა ში ჩარ თ ვა ზე უარის თქმას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ლ.თ. არის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვი, რო მელ საც აქვს 
აუტის ტუ რი სპეტ ქ რი. ლ.თ. და მი სი ოჯა ხის წევ რე ბი არი ან აზერ ბა ი ჯა ნის მო ქა ლა ქე ე ბი, თუმ ცა მუდ მი-
ვად ცხოვ რო ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში და აქვთ ბი ნად რო ბის ნე ბარ თ ვა. ამას თან, ლ.თ. რე გის ტ რი რე ბუ ლია ქ. 
თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. ბავ შ ვის დე დამ გან ცხა დე ბით მი მარ თა ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ქა ლა ქო სამ სა ხურს და მო ითხო ვა შვი ლის ჩარ-
თ ვა „აუტიზმის სპექ ტ რის დარ ღ ვე ვის მქო ნე ბავ შ ვ თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის~ პროგ რა მა ში, რა ზეც მას უარი 
ეთ ქ ვა. უარის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და ის გა რე მო ე ბა, რომ ლ.თ. არ არის სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე. 
კარ ძოდ, 2015 წლის 1 ივ ლი სის მდგო მა რე ო ბით, საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, „აუტიზმის 
სპექ ტ რის დარ ღ ვე ვის მქო ნე ბავ შ ვ თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის~ პროგ რა მის მო სარ გებ ლე ებს წარ მო ად გე ნენ ქ. 
თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი რე გის ტ რა ცი ის მქო ნე სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი, 2-დან 15 
წლის ასა კის ჩათ ვ ლით.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 14 ივ ნი სი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლეს მი აჩ ნი ა, რომ საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა არ ღ ვევს სა ქარ-
თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას და მო ქა ლა ქე ო ბის 
ნიშ ნით ახ დენს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის დის კ რი მი ნა ცი ას. კერ ძოდ, დე ბუ ლე ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბი სას, ლ.თ.-ს არა სა ხარ ბი ე ლო 
მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს იმ ბავ შ ვებ თან შე და რე ბით, რო მელ თაც აქვთ აუტის ტუ რი სპექ ტ რი, მაგ რამ არი-
ან სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი. სა და ვო და ნა წე სით, ლ.თ.-ს დის კ რი მი ნა ცი უ ლად ერ ღ ვე ვა ჯან მ რ თე ლო ბის 
უფ ლე ბა, ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს კონ სი ტი ტუ ცი ის 37-ე მუხ ლი ით ვა ლის წი ნებს ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე-
ვით, რო გორც ხელ მი საწ ვ დო მი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბით სარ გებ ლო ბის უნი ვერ სა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას. 
ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის „უცხოელთა და მო ქა ლა ქე ო ბის არ მ ქო ნე პირ თა სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო-
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კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

მა რე ო ბის შე სა ხებ” სა ფუძ ველ ზე, უცხო ე ლებს აქვთ ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის ისე თი ვე უფ ლე ბა, რო გო რიც 
სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით სა ქარ თ ვე ლოს მთელ ტე რი-
ტო რი ა ზე ყვე ლა ადა მი ა ნის თ ვის გა რან ტი რე ბუ ლია სა ბა ზი სო უფ ლე ბე ბით, გან სა კუთ რე ბით კი ჯან მ რ თე-
ლო ბის უფ ლე ბით თა ნას წო რი სარ გებ ლო ბა. ჯან მ რ თე ლო ბის უფ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა გა რან ტი რე ბუ-
ლია აგ რეთ ვე „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის~ შე სა ხებ გა ე როს კონ ვენ ცი ის 
თა ნახ მა დაც. ბავ შ ვის ჯან მ რ თე ლო ბის უფ ლე ბის დაც ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 
ამახ ვი ლებს გა ე როს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცია და ბავ შ ვე ბის თ ვის აწე სებს უნი ვერ სა ლუ რი დაც ვის 
პრინ ციპს, კერ ძოდ, ყვე ლა ბავ შ ვი, სა დაც არ უნ და იმ ყო ფე ბო დეს ის, თა ვი სუფ ლად უნ და სარ გებ ლობ დეს 
ყვე ლა გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბით, ყო ველ გ ვა რი გან ს ხ ვა ვე ბის მი უ ხე და ვად.

შე სა ბა მი სად, ქ. თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა შე ი ცავს დის კ რი მი ნა ცი ულ და ნა წესს მო ქა ლა-
ქე ო ბას თან მი მარ თე ბით.

აღ ნიშ ნულ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბის წარ დ გე ნის მოთხოვ ნით, 
ორ გა ნი ზა ცი ამ სა ხალ ხო დამ ც ველს მი მარ თა.

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნა, ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ-
ტის და ნა წე სის ბა თი ლად ცნო ბა და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: მიმ დი ნა რე ობს საქ მის წარ მო ე ბა სა სა მარ თ ლო ში.

 

საია ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა ქა ლაქ ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბულ ნორ მა ტი ულ აქტს, რომ ლი თაც სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ე ბი სა და უცხო ე ლე ბის თ ვის ბა თუ მის ბო ტა ნი კურ ბაღ ში ვი ზი ტი სათ ვის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტა
რი ფია და წე სე ბუ ლი.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს 2011 წლის 23 დე კემ ბ რის #309 გან კარ-
გუ ლე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე #76 გან კარ გუ ლე ბის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ა” ქვე პუნ ქ ტის 
თა ნახ მად, ბა თუ მის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღის დათ ვა ლი ე რე ბის სა ფა სუ რი სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის 
გა ნი საზღ ვ რა 3 (სამი) ლა რით, სხვა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის 8 (რვა) ლა რით. 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 13 მარ ტი

აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ა, ვი ნა ი დან გან ს ხ ვა ვე ბულ მოპყ რო ბას არა აქვს 
ობი ექ ტუ რი და გო ნივ რუ ლი გა მარ თ ლე ბა. დი ფე რენ ცი რე ბის შე ფა სე ბი სას სა ხალ ხო დამ ც ველ მა უნ და 
გა მო ი ყე ნოს მკაც რი შე ფა სე ბის ტეს ტის მოთხოვ ნა, ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი სა და უცხო-
ე ლე ბის მი მართ დად გე ნი ლი ტა რი ფი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და შე სა ბა მი სად, უცხო ელს არა 
აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, შეც ვა ლოს ის პი რო ბე ბი, რა მაც თა ნას წორ თა შო რის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოპყ რო ბა 
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წარ მოშ ვა. თუ კი ამ სა ტა რი ფო პო ლი ტი კის მი ზა ნი მე ტი შე მო სავ ლის მი ღე ბა ა, ეს მწვა ვე და და უძ ლე-
ვე ლი სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რე სი არ არის. გარ და ამი სა, დი ფე რენ ცი რე ბა შე საძ ლოა არ აკ მა ყო ფი ლებ დეს 
რა ცი ო ნა ლუ რი კავ ში რის ტეს ტის მოთხოვ ნა საც. თუ კი დი ფე რენ ცი რე ბას სა ფუძ ვ ლად უდევს არას წო რი 
შე ხე დუ ლე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ უცხო ე ლე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებ თან შე და რე ბით, 
მა ტე რი ა ლუ რად უკეთ არი ან უზ რუნ ველ ყო ფილ ნი, შე სა ბა მი სად უცხო ე ლებს, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე-
ებ თან შე და რე ბით, მე ტი თან ხის გა ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ კულ ტუ რუ ლი და რეკ რე ა ცი უ ლი ობი ექ-
ტე ბით სარ გებ ლო ბი სას. ეს არის წი ნას წარ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, სტე რე ო ტი პუ ლი შე ხე დუ ლე ბა, რო მე ლიც 
მოკ ლე ბუ ლია ყოვე ლგ ვარ ობი ექ ტურ და სა ბუ თე ბა სა და რე ა ლის ტუ რო ბას. მა ტე რი ა ლუ რად შეძ ლე ბუ-
ლი და ხელ მოკ ლე პი რე ბი შე საძ ლო ა, იყ ვ ნენ რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი, ისე უცხო ე ლე ბიც.

მოთხოვ ნა: სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი ერ ქა ლაქ ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თ ვის რე კო მენ-
და ცი ით მი მარ თ ვა #76-ე გან კარ გუ ლე ბის ნა წი ლობ რივ ბა თი ლად ცნო ბის მიზ ნით.

შე დე გი:  2015 წლის 3 აპ რილს სა ხალ ხო დამ ც ველ მა წე რი ლო ბით მი მარ თა ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს და მო-
ითხო ვა ინ ფორ მა ცია იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რა სპე ცი ფი კურ მი ზე ზებს ეფუძ ნე ბო და უცხო ე ლე ბი სა 
და სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი ტა რი ფე ბის და წე სე ბა. საქ მე ზე გა მო ი ცა რე-
კო მენ და ცი ა, სა ჩი ვარ ში მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბი სა ხალ ხო დამ ც ველ მა სრუ ლად გა ი ზი ა რა. სა ხალ ხო 
დამ ც ველ მა და ად გი ნა, რომ ად გი ლი ჰქონ და უცხო ელ თა პირ და პირ დის კ რი მი ნა ცი ას, რე კო მენ და ცი ა ში მი-
თი თე ბუ ლი ა, რომ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში ბა ღის ცნო ბა დო ბის და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო გა ნათ ლე ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცია შე საძ ლე ბე ლია თა ნა ბა რი ტა რი ფე ბის მეშ ვე ო ბით. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა რე კო მენ და ცია 
და ა სა ბუ თა „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით, ასე ვე გა მო-
ი ყე ნა „უცხოელთა და მო ქა ლა ქე ო ბის არ მ ქო ნე პირ თა სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ~ კა ნო ნი 
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს და სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი 
სა მარ თა ლი. რე კო მენ და ცია სა ხალ ხო დამ ც ველ მა გა მოს ცა მი მარ თ ვი დან 5 თვის შემ დეგ. რე კო მენ და ცი-
ით, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი ითხოვ და საკ რე ბუ ლოს გან კარ გუ ლე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას. ბა თუ მის საკ რე-
ბუ ლომ სა ხალ ხო დამ ც ველს გა უგ ზავ ნა შუ ა ლე დუ რი პა სუ ხი იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ რე კო მენ და ცია 
ბა თუ მის მე რი ას გა და ეგ ზავ ნა. ბა თუ მის მე რი ამ სა ხალ ხო დამ ც ველს რე კო მენ და ცი ის შეს რუ ლე ბის პი რო ბა 
მის ცა. სა ბო ლოო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი აქ ტით, რო გორც უცხო ე ლე ბი სათ ვის, ისე სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე-
ბი სათ ვის, დად გე ნილ იქ ნა თა ნა ბა რი ტა რი ფი – 8 ლა რის ოდე ნო ბით.

 

ა.ლ. სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ
ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტ რო სა და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა ორ მა გი მო ქა ლა ქე ო ბის მქო ნე იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რის თ ვის საცხოვ რებ ლით 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად გა ნაცხა დის შე ფა სე ბა ზე უარის თქმას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ა.ლ. აფ ზა ხე თი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი ა, რო მელ-
საც უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ო ბას თან ერ თად მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბაც. კა ნონ მ-
დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად, მან შე ავ სო სპე ცი ა ლუ რი გა ნაცხა დი, რაც დევ ნი ლი ოჯა ხის 
საცხოვ რებ ლით დაკ მა ყო ფი ლე ბის წი ნა პი რო ბა ა.
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სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ ლე ბი სა და 
ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტ რომ ა.ლ.-ს წე რი ლით აც ნო ბა, რომ მი სი გა ნაცხა დი გა ნუ ხილ ვე ლი დარ ჩა, რად-
გან მას უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ო ბას თან ერ თად აქვს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბაც. 2015 წლის 13 
მარტს სა ი ამ ა.ლ.-ს სარ ჩე ლი შე ი ტა ნა თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში. საქ მე ში მო პა სუ ხე ე ბად მი-
თი თე ბულ ნი არი ან სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, 
გან სახ ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტ რო და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა.

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა – დევ ნილ თა მი მართ 2015-2016 
წლებ ში სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ სა ქარ-
თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2015 წლის 4 თე ბერ ვ ლის #127 გან კარ გუ ლე ბა, ისე ვე რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა 
მი ნის ტ რის 2013 წლის 320-ე ბრძა ნე ბა, სხვა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე (ასევე ორ მა გი მო ქა ლა ქე ო ბის მქო ნე) 
დევ ნილს საცხოვ რებ ლის მიმ ღებ პირ თა წრი დან დის კ რი მი ნა ცი უ ლად გა მო რიცხავ და. მო სარ ჩე ლე მი იჩ-
ნევს, რომ გან ხორ ცი ელ და მი სი დის კ რი მი ნა ცია მო ქა ლა ქე ო ბის ნიშ ნით. დი ფე რენ ცი რე ბა უნ და შე ფას-
დეს მკაც რი ტეს ტით, ვი ნა ი დან ორ მა გი მო ქა ლა ქე ო ბის მქო ნე პი რი მთლი ა ნად გა მო რიცხუ ლია სა მარ თ-
ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბი დან. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი არ პა სუ ხობ და მწვა ვე სა ხელ მ წი ფო 
ინ ტე რე სის მოთხოვ ნას, ვი ნა ი დან ასე თად ვერ ჩა ით ვ ლე ბა სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის და ზოგ ვის ინ ტე რე სი, 
და ვერც ის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სირ თუ ლე, რაც და კავ ში რე ბუ ლია იმ ინ ფორ მა ცი ის გა და მოწ მე ბას თან, 
გა აჩ ნია თუ არა პირს საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი თა ვი სი მე ო რე მო ქა ლა ქე ო ბის სა ხელ მ წი ფო ში.

მოთხოვ ნა: მთავ რო ბის 2015 წლის 4 თე ბერ ვ ლის #127 გან კარ გუ ლე ბის ნა წი ლობ რივ ბა თი ლად ცნო-
ბა, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის ბა თი ლად ცნო ბა და მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი ზი ა ნის 5000 
ლა რის ოდე ნო ბით ანაზღა უ რე ბა. ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის ნა წილ ში, მოთხოვ ნა ეფუძ ნე ბო და იმას, რომ 
დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნა საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლია მო რა ლუ რი ზი ა ნის ასა ნაზღა უ რებ ლად.

შე დე გი: სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის შემ დ გომ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ და სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, გან სახ ლე ბი სა და ლტოლ ვილ თა სა მი ნის ტ რომ 
შეც ვა ლეს გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მა ტუ ლი აქ ტე ბის სა და ვო მუხ ლე ბი. გა სა ჩივ რე ბულ ნორ მა ტი ულ აქ ტებ-
ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბით, აღ მო იფხ ვ რა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ჩა ნა წე რი. ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შემ დ გომ, სა მი ნის ტ რომ გა ნი ხი ლა და შე ა ფა სა ა.ლ.-ს გა ნაცხა დი საცხოვ რე ბე ლი ფარ თის მი ღე ბას თან 
და კავ ში რე ბით (შეფასების შემ დ გომ, მან საცხოვ რე ბე ლი სახ ლი მი ი ღო). შე სა ბა მი სად, დის კ რი მი ნა ცი ის 
აღ მოფხ ვ რის კუთხით წარ დ გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბი სა სა მარ თ ლო ში მო იხ ს ნა. და ვა გაგ რ ძელ და მხო ლოდ 
დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით. პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ სარ ჩე ლი არ და აკ მა ყო ფი ლა. სა სა მარ თ ლომ გან მარ ტა, რომ 
სა სა მარ თ ლო ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს მო რა ლურ ზი ან თან და კავ ში რე ბულ მოთხოვ ნას ისე, თუ მოთხოვ-
ნის სა განს აღარ წარ მო ად გენს თავ და პირ ველ მოთხოვ ნებ ში მი თი თე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის ნა წი-
ლობ რივ ბა თი ლად ცნო ბა. სა სა მარ თ ლომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში ასე ვე მი უ თი თა, რომ დამ დ გა რი ზი ა ნის 
არ სე ბო ბა საქ მე ში არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბით ვერ იქ ნა და დას ტუ რე ბუ ლი. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა სა-
ჩივ რ და სა ა პე ლა ციო წე სით. სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ ძა ლა ში და ტო ვა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა-
მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, თუმ ცა, და სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამ დრო ი სათ ვის არ არის ხელ-
მი საწ ვ დო მი. 
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საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია

 
ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვის სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი კრძა ლავს დის კ რი მი ნა ცი ას საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ნიშ ნით.

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დის კ რი მი ნა ცი ის სა ფუძ ვ ლე ბის ჩა მო ნათ-
ვალ ში საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი სიტყ ვა- სიტყ ვით არ არის მოხ სე ნი ე ბუ ლი.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო პაქ ტი და ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და 
კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის პაქ ტი საცხოვ რე ბელ ად გილს, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ნი შანს, სიტყ ვა- სიტყ ვით 
არ მო იხ სე ნი ებს, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ეგი დით ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში მო მუ შა-
ვე სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ე ბის პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, რომ დის კ რი მი ნა ცი ა, შე საძ ლოა საცხოვ რე ბე ლი ად-
გი ლის ნიშ ნი თაც ხორ ცი ელ დე ბო დეს. სა მო ქა ლა ქო, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის დაც ვის კო-
მი ტეტ მა მე-20 ზო გად კო მენ ტარ ში (დისკრიმინაციის აკ რ ძალ ვა სა მო ქა ლა ქო, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი 
უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბა ში) აღი ნიშ ნა, რომ „ცალკეული უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა და ფარ გ ლე ბი არ უნ და იყოს 
პი რო ბი თი და და მო კი დე ბუ ლი პი რის ამ ჟა მინ დელ ან ად რე არ სე ბულ საცხოვ რე ბელ ზე”.

„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლი საცხოვ რე-
ბელ ად გილს, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -ერთ ნი შანს, პირ და პირ ით ვა ლის წი ნებს.

 

გ.ც. ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის რე გის ტ რა ცი ის ნიშ ნით აუტის ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე ბავ შ ვე ბის
თ ვის გან კუთ ვ ნილ პროგ რა მა ში ჩარ თ ვა ზე უარის თქმას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თ ვის (PHR)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: გ.ც. არის აუტის ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე ბავ შ ვი. გ.ც.-ს მა მამ გან ცხა დე ბით 
მი მარ თა ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ქა-
ლა ქო სამ სა ხურს და მო ითხო ვა მი სი შვი ლის ჩარ თ ვა „აუტიზმის სპექ ტ რის დარ ღ ვე ვის მქო ნე ბავ შ ვ თა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის~ პროგ რა მა ში, რა ზეც უარი მი ი ღო. უარის თქმის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და ის, რომ 
გ.ც. 2015 წლის 1 ივ ლი სის მდგო მა რე ო ბით არ იყო რე გის ტ რი რე ბუ ლი ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში. კერ ძოდ, ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი „აუტიზმის 
სპექ ტ რის დარ ღ ვე ვის მქო ნე ბავ შ ვ თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის~ პროგ რა მის მო სარ გებ ლე ებს წარ მო ად გე ნენ 
სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი 2-დან 15 წლის ასა კის ჩათ ვ ლით, რომ ლე ბიც ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტ რი რე ბულ ნი არი ან 2015 წლის 1 ივ ლი სის მდგო მა რე ო ბით. გ.ც. კი თბი-
ლის ში რე გის ტ რი რე ბულ თა სი ა ში ირიცხე ბა 2015 წლის ოქ ტომ ბ რი დან, მა ნამ დე იგი ცხოვ რობ და და 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი იყო ქ. ქუ თა ის ში, თუმ ცა იმის გა მო, რომ მსგავ სი პროგ რა მა მხო ლოდ თბი ლი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხორ ცი ელ დე ბა, ოჯა ხი იძუ ლე ბუ ლი გახ და, და ე ტო ვე ბი ნა საცხოვ რე ბე ლი ქა ლა ქი 
და გა და სუ ლი ყო თბი ლის ში.
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კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის ივ ნი სი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლეს მი აჩ ნი ა, რომ საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა არ ღ ვევს სა-
ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას და ახ დენს 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის დის კ რი მი ნა ცი ას საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის რე გის-
ტ რა ცი ის ნიშ ნით. კერ ძოდ, დე ბუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი უფ ლე ბე ბით 
სარ გებ ლო ბი სას არა სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს გ.ც.-ს იმ ბავ შ ვებ თან შე და რე ბით, რო მელ-
თაც აქვთ აუტის ტუ რი სპექ ტ რი, მაგ რამ გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დი დან რე გის ტ რი რე ბულ ნი არი ან თბი ლი-
სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მა შინ, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 37-ე მუხ ლი უზ რუნ ველ ყოფს 
ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის ყვე ლას თ ვის თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვ დო მო ბას. ამას თან, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
ის გა რე მო ე ბა, რომ აუტის ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე ბავ შ ვე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სპე ცი ა ლუ რი აბი ლი-
ტა ცი ის სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით არის მხო ლოდ თბი ლი სი სა და ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის ყვე ლას თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე სა უბ რობს რო გორც სა-
ქარ თ ვე ლოს, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მ დებ ლო ბა. კერ ძოდ, გა ე როს შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
კონ ვენ ცი ი თა და ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით, ყვე ლა შშმ პირს თა ვი სუფ ლად უნ და მი უწ ვ დე ბო დეს 
ხე ლი ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე შე სა ბა მის სერ ვი სებ ზე. ამას თან, გარ კ ვე ულ მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი-
სებ თან (მაგ. სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი) მი მარ თე ბით არ არის აუცი ლე ბე ლი კონ კ რე ტულ მუ ნი ცი პა ლურ ერ თე-
ულ ში რე გის ტ რა ცი ის ქო ნა, რაც ნიშ ნავს, რომ არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც თბი ლის ში რე გის ტ რა ცია 
და შე სა ბა მი სად ცხოვ რე ბა არ არის აუცი ლე ბე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სერ ვი სით სარ გებ ლო ბი სათ ვის. 
შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლეს მი აჩ ნი ა, რომ საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბი შე ი ცავს პირ-
და პი რი დის კ რი მი ნა ცი ის ნიშ ნებს და საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის რე გის ტ რა ცი ის ნიშ ნით, გა უ მარ თ ლებ-
ლად უზღუ დავს სა ბა ზი სო უფ ლე ბის, ჯან მ რ თე ლო ბის უფ ლე ბის, რე ა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. აღ ნიშ-
ნუ ლი კი წარ მო ად გენს აქ ტის ბა თი ლად ცნო ბის სა ფუძ ველს.

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის ფაქ ტის დად გე ნა, ქ. თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს ნორ მა ტი უ ლი 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის კონ კ რე ტუ ლი ჩა ნა წე რის ბა თი ლად ცნო ბა.

შე დე გი: საქ მე სა სა მარ თ ლო წარ მო ე ბა ში ა. 

 

სო ფელ ვე ძათხე ვის მცხოვ რებ თა საქ მე

საქ მე ეხე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ნიშ ნით სო ფელ ვე ძათხე ვის მცხოვ რებ თა დის კ რი მი ნა ცი ას

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: დუ შე თის რა ი ო ნის სოფ ლის – ვე ძათხე ვი ს მო სახ ლე ოჯა ხე ბი და ახ ლო ე ბით 
10 წე ლია სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბე ბის გა მო სი ცოხ ლი სა და ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის საფ რ თხის შემ ქ მ ნელ 
გა რე მო ში ცხოვ რო ბენ. სოფ ლებ ში გან ვი თა რე ბუ ლია რთუ ლი ხა სი ა თის და ღრმა გან ლა გე ბის შე უქ ცე-
ვა დი მეწყე რი. გე ო ლო გი უ რი დას კ ვ ნის თა ნახ მად, სოფ ლის დაც ვის მიზ ნით გა სა ტა რე ბე ლი ნე ბის მი ე რი 
მეწყერ სა წი ნა აღ მ დე გო ღო ნის ძი ე ბა ძა ლი ან ძვი რადღი რე ბუ ლი იქ ნე ბა და ამავ დ რო უ ლად, რე ა ლურ შე-
დეგს ვერ გა მო ი ღებს. სოფ ლამ დე მი სას ვ ლე ლი გზა უვარ გი სია და სო ფე ლი წლის მან ძილ ზე უმე ტეს წი-



27

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

ლად მოწყ ვე ტი ლია გა რე სამ ყა როს. მა თი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი იმ დე ნად არის და ზი ა ნე ბუ ლი, რომ 
საცხოვ რებ ლად უვარ გი სი ა. გზის არარ სე ბო ბის გა მო, სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას ხე ლი არ მი უწ ვ დე ბა სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ზე, აფ თი აქ ზე, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ზე საკ ვე ბი თა და პირ ვე ლა დი 
მოხ მა რე ბის ნივ თე ბით სა ვაჭ რო პუნ ქ ტებ ზე, უსაფ რ თხო ე ბის სერ ვი სებ ზე, კულ ტუ რულ ან სო ცი ა ლურ 
და წე სე ბუ ლე ბებ სა და სხვა სერ ვი სებ ზე. სო ფელს არ მი ე წო დე ბა ბუ ნებ რი ვი აირი, ელექ ტ რო ე ნერ გია კი 
– შე ფერ ხე ბით. სო ფელ ში გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან წვდო მის 
გა მო, ბავ შ ვე ბი გა ხიზ ნულ ნი არი ან და მშობ ლე ბი შვი ლე ბის ნახ ვას იშ ვი ა თად ახერ ხე ბენ. შე სა ბა მი სად, 
ვერ მო ნა წი ლე ო ბენ მათ აღ ზ რ და ში.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 24 თე ბერ ვა ლი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: სოფ ლის მკვიდ რ თა მი მართ ად გი ლი აქვს არა ხელ საყ რელ მოპყ რო-
ბას, ვი ნა ი დან მათ ხე ლი ეშ ლე ბათ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით აღი ა რე ბუ ლი რი გი უფ ლე ბე ბით 
სარ გებ ლო ბა ში: კერ ძოდ, სი ცოცხ ლის, პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის, პი რა დი და ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბის ხელ-
შე უ ვა ლო ბის, გა ნათ ლე ბის, ცხოვ რე ბის სა თა ნა დო დო ნი თა და სა თა ნა დო საცხოვ რი სით სარ გებ ლო-
ბის, ჯან დაც ვი სა და სხვა უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბა ში. ეს ყვე ლა ფე რი გან პი რო ბე ბუ ლია მომ ჩი ვან თა 
საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლით. დი ფე რენ ცი რე ბულ მოპყ რო ბას ობი ექ ტუ რი გა მარ თ ლე ბა არ გა აჩ ნია და ამ-
რი გად, წარ მო ად გენს დის კ რი მი ნა ცი ას.

მოთხოვ ნა: გან მ ცხა დე ბელ მა (10 ოჯა ხი) საცხოვ რებ ლით დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით მი მარ თეს სტი-
ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი და გა და ად გი ლე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ოჯა ხე ბის 
გან სახ ლე ბის სა კითხე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ კო მი სი ას (შემდგომში კო მი სი ა). გან მ ცხა დებ ლებ მა, რო-
მელ თა მოთხოვ ნაც არ დაკ მა ყო ფილ და (3 ოჯა ხი), მი მარ თეს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველს და 
მათ მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნა და მი სი აღ მოფხ ვ რის მიზ ნით სა ხელ მ წი ფო და წე-
სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ რე კო მენ და ცი ის მომ ზა დე ბა მო ითხო-
ვეს. სა ხალ ხო დამ ც ველს აგ რეთ ვე გა რე სამ ყა როს მოწყ ვე ტილ და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რე ბი პი რე ბის 
საცხოვ რე ბე ლი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მოფხ ვ რის სა კითხ ზე სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით ზო გა დი 
წი ნა და დე ბის მომ ზა დე ბა ეთხო ვა.

შე დე გი: კო მი სი ამ ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფარ თით და აკ მა ყო ფი ლა დუ შე თის რა ი ო ნის სო ფელ ვე ძათხე ვის 6 
და სო ფელ ოქ რუ ა ნის 1 ოჯა ხი (თითოეულ ოჯახს სა ხელ მ წი ფო შე უ ძენს საცხოვ რე ბელ სახ ლებს 20 
000 ლა რის ფარ გ ლებ ში). სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი საქ მის წარ მო ე ბი სა და მას ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში და ეყ რ დ ნო გან ცხა დე ბა ში წარ დ გე ნილ მა სა ლებ სა და დო კუ მენ ტა ცი ას და მათ სა ფუძ ველ ზე 
მი ი ღო შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. სა ხალ ხო დამ ც ველ მა მხა რე ებს მო რი გე ბა შეს თა ვა ზა, თუმ ცა საქ-
მე მო რი გე ბით არ დას რუ ლე ბუ ლა. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, საქ მე ზე შეწყ და წარ მო-
ე ბა, რად გან არ დად გინ და საცხოვ რე ბე ლი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია გან მ ცხა დებ ლე ბის მი მართ, ხო ლო 
აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი გახ და ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 
მი თი თე ბით, გან მ ცხა დებ ლე ბი სათ ვის და სა ხე ლე ბულ ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვა არ ყო ფი ლა გა-
მოწ ვე უ ლი მო პა სუ ხის ქმე დე ბით, არა მედ ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნით – მეწყე რით. გარ და ამი სა, შე სა ბა მი სი 
კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სწო რედ გან მ ცხა დებ ლე ბის გან სახ ლე ბის მოთხოვ ნის და უკ მა ყო ფი ლებ ლო-
ბის შე სა ხებ ეფუძ ვ ნე ბო და არა მათ საცხოვ რე ბელ ად გილს, არა მედ გა რე მო ე ბას, რომ მათ გა აჩ ნ დათ 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი, რაც იმავ დ რო უ ლად სა ხალ ხო დამ ც ველ მა მი იჩ ნი ა, რომ გა-
მო რიცხავ და საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ას.
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ვ. ჩ. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ
თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის არ მ ქო ნე პი რის თ ვის სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა ბა ზა ში 
რე გის ტ რა ცი ის ბლან კე ტურ შეზღუდ ვას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: მო სარ ჩე ლე ვ.ჩ. წარ მო ად გენს პირს, რო მელ საც არ გა აჩ ნია მუდ მი ვი 
საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი, ამის გა მო მას არ შე უძ ლია და რე გის ტ რირ დეს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა-
ხე ბის ერ თი ან ბა ზა ში და მი ი ღოს სა არ სე ბო შემ წე ო ბა. კონ ს ტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში სა და ვო ნორ მე ბად მი-
თი თე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი ცხა დად მი უ თი თებს, რომ მხო ლოდ მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მქო ნე 
ოჯახს შე უძ ლია და რე გის ტ რირ დეს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში, 
აგ რეთ ვე მი ი ღოს სა არ სე ბო შემ წე ო ბა და ყვე ლა სხვა სარ გე ბე ლი, რო მე ლიც და სა ხე ლე ბულ ბა ზა ში რე-
გის ტ რა ცი ას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. სა და ვო ნორ მებს წარ მო ად გენს: „სოციალური დახ მა რე ბის შე-
სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-4 მუხ ლის „რ~ ქვე პუნ ქ ტი, მე-7 მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქ ტე ბი; 
„ქვეყანაში სი ღა რი ბის დო ნის შემ ცი რე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სრულ ყო ფის ღო ნის-
ძი ე ბა თა შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2010 წლის 24 აპ რი ლის N126 დად გე ნი ლე ბის მე-2 მუხ ლის 
„ბ~ ქვე პუნ ქ ტის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა, მე-4 მუხ ლი, მე-5 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტი; „სოციალური დახ მა რე-
ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2006 წლის 28 ივ ლი სის N145 დად გე ნი ლე ბის მე-2 მუხ ლის 
პირ ვე ლი პუნ ქ ტი, მე-5 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი და „მიზნობრივი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის და ნიშ ვ ნი სა 
და გა ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის მი ნის ტ რის 2006 წლის 22 აგ ვის ტოს N225/ნ ბრძა ნე ბის მე-4 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი, მე-3 
მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ა~ ქვე პუნ ქ ტი, მე-2 და მე-5 პუნ ქ ტე ბი და მე-15 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის 
„დ~ ქვე პუნ ქ ტი.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 26 ოქ ტომ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტ რა ცი ი სა და სა არ სე ბო შემ წე ო-
ბის გა ცე მის სა კითხ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა ამ უფ ლე ბებს ანი ჭებს მხო ლოდ 
იმ ოჯა ხებს, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი. შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლე მხა-
რე მი იჩ ნევს, რომ გან ს ხ ვა ვე ბულ უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბა ში არი ან არ სე ბი თად თა ნას წო რი პირ თა 
ჯგუ ფე ბი, კერ ძოდ ერ თი მხრივ პი რე ბი, რო მელ თაც არ გა აჩ ნი ათ მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი და 
არი ან უსახ ლ კა რო, მი უ სა ფა რი პი რე ბი, ან მუდ მი ვად იც ვ ლი ან საცხოვ რე ბელ ად გილს, იმ პი რებ თან 
შე და რე ბით, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი. მო სარ ჩე ლე მხა რის პო ზი ცი ით, 
გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვა ში, სა ხე ზე არის არ სე ბი თად თა ნას წო რი პი რე ბის მი მართ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი 
მიდ გო მა, ვი ნა ი დან რო გორც მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მქო ნე ოჯა ხებს, რომ ლე ბიც შე ფა სე ბის 
შემ დ გომ და აგ რო ვე ბენ მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტ რა ცი ის თ ვის საკ მა რის სა რე ი ტინ გო ქუ ლას, 
ისე მუდ მი ვი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის არ მ ქო ნე პი რებს, გა აჩ ნი ათ თა ნა ბა რი სა ჭი რო ე ბა, მი ი ღონ სა-
ხელ მ წი ფოს გან ის სარ გე ბე ლი, რაც და კავ ში რე ბუ ლია ბა ზა ში რე გის ტ რა ცი ის ფაქ ტ თან. სა და ვო ნორ მე-
ბი და სა ხე ლე ბუ ლი ჯგუ ფე ბი დან მხო ლოდ ერთს ანი ჭებს ამ უფ ლე ბებს, რის გა მოც ის დი ფე რენ ცი რე-
ბუ ლად ეპყ რო ბა მო სარ ჩე ლე სა და მის მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ პი რებს.
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დი ფე რენ ცი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ნიშ ნით, გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ სწო რედ 
მუდ მი ვი საცხოვ რებ ლის არ ქო ნა წარ მო ად გენს მათ მი მართ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის არ სე ბო ბის 
სა ფუძ ველს. ეს ნი შა ნი წარ მო ად გენს კლა სი კურ, კონ ს ტი ტუ ცი ის ტექ ს ტ ში მოხ სე ნი ე ბულ ნი შანს. შე სა-
ბა მი სად, ის უნ და შე ფას დეს მკაც რი შე ფა სე ბის ტეს ტის გა მო ყე ნე ბით, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, რაც გუ ლის ხ მობს პრო პორ ცი უ ლო ბის ტეს ტით სა და ვო ნორ მე ბის კონ ს ტი-
ტუ ცი უ რო ბის შე მოწ მე ბას.

მო სარ ჩე ლე მხა რე მი იჩ ნევს, რომ სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შეზღუდ ვე ბის ლე გი ტი მურ მი-
ზანს წარ მო ად გენს სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის და ზოგ ვა და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სირ თუ ლე, თუმ ცა თა ვად 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კით, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ორი ვე მი ზა ნი ან გა რიშ გა სა წე ვი 
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, არ შე იძ ლე ბა, მარ ტო ო დენ ეს არ გუ მენ ტა ცია და ე დოს სა ფუძ ვ ლად ადა მი ან თათ ვის 
კონ ს ტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვას. სწო რედ 
ამი ტომ, მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ სა და ვო ნორ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეზღუდ ვა ვერ იქ ნე ბა გა-
მარ თ ლე ბუ ლი და იგი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ა. გარ და კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლი სა, მო სარ ჩე ლე სა და ვო 
ნორ მებს ასა ჩივ რებს აგ რეთ ვე სი ცოცხ ლის, ღირ სე ბის უფ ლე ბებ თან, მი იჩ ნევს რომ ის ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და უსაფ რ თხო ე ბის უფ ლე ბებს, რაც კონ ს ტი ტუ ცი ის 39-ე მუხ ლ ში უნ და 
იქ ნეს ამო კითხუ ლი და აგ რეთ ვე სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის უფ ლე ბას.

შე დე გი: საქ მე სა კონ ს ტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ე ბის საწყის ეტაპ ზეა და სა სა მარ თ ლოს ჯერ არ მი უ-
ღია გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. ამ ეტაპ ზე სა სახ ლო დამ ც ველს სა სა მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბა არ წარ მო-
უდ გე ნი ა.

 

სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მარ თან დაშ ვი ლი სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ ვით სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა ბა ზა ში რე გის ტ რა ცი ა ზე 
უარის თქმას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბა თა სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში 2013 წლის 17 მა ი სის შემ დეგ შეჭ რი ლი პი რე ბი 
ვერ რე გის ტ რირ დე ბი ან სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის ერ თი ან ბა ზა ში მა შინ, რო დე საც ამ რე გუ-
ლა ცი ის ამოქ მე დე ბამ დე ბა ზა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ოჯა ხე ბი ინარ ჩუ ნე ბენ რე გის ტ რა ცი ას. აღ ნიშ ნულ 
და ნა წესს ით ვა ლის წი ნებს ქვე ყა ნა ში სი ღა ტა კის დო ნის შემ ცი რე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის სრულ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბა თა შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2010 წლის 24 აპ რი ლის #126 
დად გე ნი ლე ბის მე-5 მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტი. „განაცხადი მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტ რა ცი ი სათ ვის არ მი ი-
ღე ბა, თუ მა ძი ე ბე ლი უკა ნო ნოდ იმ ყო ფე ბა სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ ფარ თ ში და ამ ფარ თის 
კა ნო ნი ე რი მე სა კუთ რე არ ეთან ხ მე ბა ამ ფაქტს, რაც სა ა გენ ტოს თ ვის ცნო ბი ლი გახ და კა ნო ნი ე რი მე სა-
კუთ რის მო მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე”.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 3 აგ ვის ტო
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სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის #126 დად გე ნი ლე ბის მე-5 მუხ ლის მე-5 
პუნ ქ ტი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს სა და ვო ნორ მას, ად გენს, რომ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის 
მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტ რა ცი ის თ ვის გა ნაცხა დი არ მი ი ღე ბა, თუ გან მ ცხა დე ბე ლი უკა ნო-
ნოდ იმ ყო ფე ბა სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ ფარ თ ში და ამ ფარ თის კა ნო ნი ე რი მე სა კუთ რე არ 
ეთან ხ მე ბა ამ ფაქტს. ეს რე გუ ლა ცია ზღუ დავს სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში მცხოვ რებ პირ თა უფ ლე-
ბას, და რე გის ტ რირ დ ნენ მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში, რი თაც გან ს ხ ვა ვე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში არი ან აღ-
მო ჩე ნილ ნი ერ თი მხრივ იმ ოჯა ხებ თან მი მარ თე ბით, ვინც არ ცხოვ რობს სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბულ ფარ თ ში, ხო ლო მე ო რე მხრივ ოჯა ხებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლე ბიც მარ თა ლია ცხოვ რო ბენ 
სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში, თუმ ცა 2013 წლის 1 ივ ნი სამ დე მი მარ თეს სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა-
ა გენ ტოს და მო ითხო ვეს მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტ რა ცი ა. შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლე მხა რე ამ გ ვარ 
რე გუ ლა ცი ას მი იჩ ნევს დის კ რი მი ნა ცი უ ლად.

მოთხოვ ნა: სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მის არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რად ცნო ბა

შე დე გი: საქ მეს გა ნი ხი ლავს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო. საქ მე ზე სა ხალ ხო დამ ც ველ მა წა რად გი ნა 
სა სა მარ თ ლოს მე გობ რის მო საზ რე ბა. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი მი იჩ ნევს, რომ სა და ვო ნორ მა არ ღ ვევს კონ-
ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გა რან ტი რე ბულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი სა კონ ს ტი-
ტუ ციო სარ ჩელს იმ ნა წილ ში და ე თან ხ მა, რო მე ლიც შე ე ხე ბა სა და ვო ნორ მით მო სარ ჩე ლის ღირ სე ბის 
შე ლახ ვას და აღ ნიშ ნა, რომ ბლან კე ტუ რად სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას თან პირ თა წვდო მის შე საძ ლებ ლო-
ბის შეზღუდ ვა შე საძ ლოა ღირ სე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვად იქ ნეს შე ფა სე ბუ ლი. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი 
მი იჩ ნევს, რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა ში არა მხო ლოდ ერე ვა, არა მედ სრუ ლი ად 
ზღუ დავს მო სარ ჩე ლის და სა ხე ლე ბულ უფ ლე ბას, ხო ლო ასე თი ინ ტენ სი ვო ბით შეზღუდ ვა ვერ იქ ნე ბა 
გა მარ თ ლე ბუ ლი ვე რა ნა ი რი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნით. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი მი იჩ ნევს, რომ არ არ სე ბობს 
ლო გი კუ რი კავ ში რი იდენ ტი ფი ცი რე ბად მი ზან სა და უფ ლე ბის შემ ზღუ დავ ღო ნის ძი ე ბას შო რის.
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სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა, ისე ვე, რო გორც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ა, პო ლი ტი კურ 
და სხვა შე ხე დუ ლე ბას და ცულ უფ ლე ბა თა შო რის ჩა მოთ ვ ლის. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის 
სხვა სფე რო ე ბის მსგავ სად, „პოლიტიკური ან სხვა შე ხე დუ ლე ბა” თა ვის თა ვად არის და ცუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-
10 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე გა მო ხატ ვის უფ ლე ბი თაც.

„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 1-ლი მუხ ლი დის კ რი მი ნა ცი-
ის ერ თ -ერთ ნიშ ნად ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს „პოლიტიკურ ან სხვა შე ხე დუ ლე ბას”.

შალ ვა გო გო ლა ძე ქ. ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის ნიშ ნით პი რის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: გან მ ცხა დე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბა „თავისუფალი დე მოკ-
რა ტე ბის” წევ რი ა. მას შემ დეგ, რაც 2014 წლის 5 ნო ემ ბერს, „თავისუფალი დე მოკ რა ტე ბის” ლი დერ მა, 
ირაკ ლი ალა სა ნი ამ, მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბე ბით კო ა ლი ცია „ქართული ოც ნე ბის” და ტო ვე ბის შე სა ხებ გა-
ნაცხა და, 2014 წლის 18 ნო ემ ბერს, ქა ლაქ ახალ ცი ხის საკ რე ბუ ლოს ფრაქ ცია „ქართული ოც ნე ბის” წარ-
მო მად გენ ლებ მა რიგ გა რე შე სხდო მის მოწ ვე ვა მო ითხო ვეს. აღ ნიშ ნუ ლი სხდო მის მოწ ვე ვა საკ რე ბუ ლოს 
რეგ ლა მენ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ვალ დე ბუ ლო და სა ბუ თე ბის გა რე შე, რეგ ლა მენ ტის იმ პე რა ტი უ ლი 
მოთხოვ ნე ბის დარ ღ ვე ვით გან ხორ ცი ელ და. რიგ გა რე შე სხდო მის მოწ ვე ვის დღის წეს რიგ ში ერ თა დერთ 
სა კითხად გან მ ცხა დებ ლის თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ყე ნე ბა იყო გან საზღ ვ რუ ლი. მი უ ხე და ვად მი თი თე-
ბუ ლი დარ ღ ვე ვი სა, საკ რე ბუ ლოს ფრაქ ცია „ქართული ოც ნე ბის” ხსნე ბუ ლი მოთხოვ ნა დაკ მა ყო ფილ და 
და 2014 წლის 21 ნო ემ ბერს გა ი მარ თა შე სა ბა მი სი სხდო მა. ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით (10 ხმა 5 ის წი ნა-
აღ მ დეგ), გან მ ცხა დე ბე ლი თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ა ყე ნეს, 2014 წლის დე კემ ბერ ში კი გან მ ცხა დე ბელ მა 
პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით სა ვა რა უ დო დის კ რი მი ნა ცი ის გა მო ახალ ცი ხის რა ი ო ნულ სა სა მარ თ ლოს მი მარ თა.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2014 წლის დე კემ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: გან მ ცხა დე ბე ლი მი იჩ ნევს, რომ და ექ ვემ დე ბა რა დის კ რი მი ნა ცი ულ 
მოპყ რო ბას პო ლი ტი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის ნიშ ნით. ახალ ცი ხის საკ რე ბუ ლომ იგი რეგ ლა მენ ტით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ რის დარ ღ ვე ვით გა და ა ყე ნა თა ნამ დე ბო ბი დან, ვი ნა ი დან რიგ გა რე შე სხდო მის 
მოწ ვე ვი სას არ მი უ თი თეს სხდო მის მო წე ვე ვის აუცი ლებ ლო ბის და სა ბუ თე ბა. გარ და ამი სა, მო ცე მულ 
საქ მე ში არ სე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბის ურ თი ერ თ კავ ში რი აშ კა რად მი უ თი თებ და მის მი მართ 
პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბა ზე. თა ნამ დე ბო ბი დან მი სი გა და ყე ნე ბის ერ თ და ერ თი 
სა ფუძ ვე ლი სწო რედ ის გახ და, რომ პარ ტია „თავისუფალი დე მოკ რა ტე ბი” გა მო ე ყო უმ რავ ლე სო ბას და 
ოპო ზი ცი ა ში გა და ვი და. ამის გა მო, საკ რე ბუ ლოს ფრაქ ცია „ქართული ოც ნე ბის” წარ მო მად გენ ლე ბის თ-
ვის მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ და ერ თ -ერთ წამ ყ ვან თა ნამ დე ბო ბა ზე ოპო ზი ცი ის პარ ტი ის წარ მო მად გენ ლის 
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ყოფ ნა. გან მ ცხა დე ბე ლი მი იჩ ნევს, რომ ასე თი მიდ გო მა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო-
ბის პრინ ციპს, წარ მო ად გენს დის კ რი მი ნა ცი ულ ქმე დე ბას, რაც მის შრო მით უფ ლე ბებს არ ღ ვევს.

მოთხოვ ნა: 2014 წლის დე კემ ბერ ში, გან მ ცხა დე ბელ მა სარ ჩე ლით მი მარ თა ახალ ცი ხის სა სა მარ თ ლოს. 
მან მო ითხო ვა თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ყე ნე ბის შე სა ხებ ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბა, თა ნამ დე ბო ბა ზე 
აღ დ გე ნა, გაც დე ნი ლის ანაზღა უ რე ბა და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის დად გე ნის შემ თხ ვე ვა ში მო რა-
ლუ რი ზი ა ნის სა ხით, მო პა სუ ხის თ ვის 3000 ლა რის და კის რე ბა.

შე დე გი: ახალ ცი ხის რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლოს 2015 წლის 16 მარ ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, შალ ვა 
გო გო ლა ძის სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ და ნა წი ლობ რივ. სა სა მარ თ ლომ გა მო ი ტა ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
შალ ვა გო გო ლა ძის სამ სა ხურ ში აღ დ გე ნის და გა ნაც დუ რი ხელ ფა სის ანაზღა უ რე ბის თა ო ბა ზე. სა-
სა მარ თ ლომ იმ ს ჯე ლა დის კ რი მი ნა ცი ა ზე, თუმ ცა მი იჩ ნი ა, რომ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქტს ად გი ლი არ 
ჰქო ნი ა, შე სა ბა მი სად მო რა ლუ რი ზი ა ნის მოთხოვ ნის ნა წილ ში სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო ფილ და. პირ ვე-
ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა სა ჩივ რ და სა ა პე ლა ციო წე სით. სა ა პე ლა ციო სა-
სა მარ თ ლომ ძა ლა ში და ტო ვა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და არ და აკ მა-
ყო ფი ლა სა ა პე ლა ციო სა ჩი ვა რი. სა სამარ თ ლო ებ მა ხა ზი გა უს ვეს იმ გა რე მო ე ბას, რომ საკ რე ბუ ლო 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოა და ბუ ნებ რი ვი ა, ხდე ბა ისე თი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა, რაც მი სა ღე ბია ერ თი მხა რის თ ვის, ხო ლო მი უ ღე ბე ლი მე ო რის თ ვის. პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი-
ის სა სა მარ თ ლომ ხა ზი გა უს ვა იმ გა რე მო ე ბას, რომ უმ რავ ლე სო ბის წარ მო მად გენ ლებს შე ეძ ლოთ 
თუნ დაც იმით და ე სა ბუ თე ბი ნათ შალ ვა გო გო ლა ძის თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ყე ნე ბა, რომ მი სი ხედ ვე-
ბი ოპო ზი ცი ა ში გა დას ვ ლის შე დე გად გან ს ხ ვავ დე ბო და უმ რავ ლე სო ბის ხედ ვე ბის გან. სა ა პე ლა ციო 
სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა სა ჩივ რ და სა კა სა ციო წე სით. უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ და საშ ვე-
ბად სცნო სა ჩი ვა რი, თუმ ცა გა ი ზი ა რა ქვე და ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ე ბის მსჯე ლო ბა და დის კ რი-
მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბად არ მი იჩ ნია ამ შემ თხ ვე ვა ში შალ ვა გო გო ლა ძის თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ყე ნე ბა 
ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ის წევ რო ბის გა მო.

 

თე ო ნა ჭა ლი ძე თბი ლი სის ის ნის რა ი ო ნის გამ გე ო ბის წი ნა აღ მ დეგ

 საქ მე ეხე ბა პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: გან მ ცხა დე ბე ლი წარ მო ად გენს პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბა 
„ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” მხარ დამ ჭერს. გან მ ცხა დე ბე ლი მუ შა ობ და თბი ლი სის მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის ის ნის რა ი ო ნის ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლის ნავ თ ლუ ღის უბ ნის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სად. 
2014 წლის ივ ნი სის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, ის ნის რა ი ონს სა თა ვე ში ახა ლი ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ბა ჩა უდ გა. მარ თა ლი ა, მო ხე ლე ე ბის სამ სა ხუ რე ბი დან დათხოვ ნის ამ პე რი ოდ ში დამ კ ვიდ რე ბუ-
ლი პრაქ ტი კის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, გან მ ცხა დე ბე ლის თ ვის არ მო უთხო ვი ათ თა ნამ დე ბო ბის ნე ბა ყოფ ლო-
ბი თი და ტო ვე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის და წე რა, მაგ რამ გამ გე ო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ცდი ლობ და მი სი 
თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის ყვე ლა წი ნა პი რო ბის შექ მ ნას.
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გამ გე ო ბის უშუ ა ლო ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან გან მ ცხა დე ბე ლი იღებ და შრო მა ტე ვად და ფი ზი კუ რად თით-
ქ მის შე უს რუ ლე ბელ და ვა ლე ბებს, დრო ის არა გო ნივ რუ ლად ხან მოკ ლე პე რი ოდ ში შე სას რუ ლებ ლად. 
თავ და პირ ვე ლად, შე ნიშ ვ ნის სა ხით, გან მ ცხა დებ ლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლი გა მო ი ყე ნეს. 
თბი ლი სის ის ნის რა ი ო ნის გამ გებ ლის 2014 წლის 20 ოქ ტომ ბ რის ბრძა ნე ბით კი გან მ ცხა დე ბე ლი გა თა-
ვი სუფ ლ და და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან. ბრძა ნე ბის სა ფუძ ვ ლად მი ე თი თა მე რი ის ში და აუდი ტი სა და 
მო ნი ტო რინ გის სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ რის დას კ ვ ნა, რომ გან მ ცხა დე ბე ლი უხე შად არ ღ ვევ და სამ სა ხუ რებ-
რივ მო ვა ლე ო ბებს.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2014 წლის 17 ნო ემ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: გან მ ცხა დე ბე ლი მი იჩ ნევს, რომ მის მი მართ ად გი ლი ჰქონ და გან ს ხ ვა-
ვე ბულ მოპყ რო ბას პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ნიშ ნით და თა ნამ დე ბო ბი დან მი სი გა თა ვი სუფ ლე ბის 
ერ თა დერ თი მი ზე ზი სწო რედ მი სი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი ა. გარ და ამი სა, მის 
მი მართ შე ნიშ ვ ნის გა მოცხა დე ბა დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის თ ვის წარ მო ად გენ და გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბა ში შეჭ რას, ვი ნა ი დან აღ ნიშ ნულს სა ფუძ ვ ლად და ე დო მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბე ბით გა კე თე ბუ ლი 
სხვა დას ხ ვა სა ჯა რო გან ცხა დე ბა დამ საქ მებ ლის მხრი დან გან მ ცხა დებ ლის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის შე-
სა ხებ. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი ჰქონ და აზ რის გა მო ხატ ვი სა და პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ის შე დე გად შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ-
ვას.

მოთხოვ ნა: 2014 წლის 29 ოქ ტომ ბერს, „დისკრიმიანციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ-
თ ვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, გან მ ცხა დე ბელ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველს მი მარ თა. 2014 
წლის 17 ნო ემ ბერს მან მი მარ თა სა სა მარ თ ლოს და მო ითხო ვა შე ნიშ ვ ნის გა მოცხა დე ბი სა და თა ნამ დე-
ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ბრძა ნე ბე ბის ბა თი ლად ცნო ბა, თა ნამ დე ბო ბა ზე აღ დ გე ნა, გაც დე-
ნი ლის ანაზღა უ რე ბა და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მო რა ლუ რი ზი ა ნის 
სა ხით 3000 ლა რის მო პა სუ ხის თ ვის და კის რე ბა.

შე დე გი: სარ ჩე ლი შე ტა ნილ იქ ნა ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო ლე გი ა ში. ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა 
კო ლე გი ამ და ა ყე ნა გან ს ჯა დო ბის სა კითხი და საქ მე დის კ რი მი ნა ცი ის დად გე ნის ნა წილ ში სა მო ქა ლა ქო 
საქ მე თა კო ლე გი ას გა და უგ ზავ ნა. სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა კო ლე გი ამ მი იჩ ნი ა, რომ მას არას წო რად გა და-
ეგ ზავ ნა დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნის ნა წილ ში საქ მე და რომ ეს ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო-
ლე გი ას უნ და გა ნე ხი ლა. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნი სა 
და ამ სა ფუძ ვ ლით მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა კითხი გან ს ჯა დო ბით და უქ ვემ დე ბა რა ად მი ნის-
ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო ლე გი ას. საქ მე კვლავ მიმ დი ნა რეა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში.
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ირაკ ლი კვა რაცხე ლია თბი ლი სის მე რი ის წი ნა აღ მ დეგ

 საქ მე ეხე ბა პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე პი რის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 2014 წლის ივ ნი სის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის 
შემ დეგ, თბი ლი სის მე რი ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ რის სა თა ვე ში მო სუ ლი ახა ლი უფ რო სი სა 
და მი სი მო ად გი ლის მხრი დან, 2014 წლის 5 აგ ვის ტო დან მო ყო ლე ბუ ლი, გან მ ცხა დე ბე ლი და ექ ვემ დე ბა რა 
სა ვა რა უ დო დის კ რი მი ნა ცი ულ შე ვიწ რო ე ბას. 2014 წლის 18 აგ ვის ტოს, იმა ვე თა ნამ დე ბო ბის პი რებ მა, გან-
მ ცხა დე ბე ლი და ი ბა რეს და გა ნუცხა დეს, რომ ვი ნა ი დან იგი ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის პო ლი ტი-
კურ გუნდს უჭერ და მხარს, უნ და და ე წე რა გან ცხა დე ბა თა ნამ დე ბო ბის და ტო ვე ბის შე სა ხებ, რად გან ახა ლი 
პო ლი ტი კუ რი გუნ დის თ ვის ირაკ ლი კვა რაცხე ლია მი უ ღე ბე ლი კად რი იყო. აღ ნიშ ნულ ზე გან მ ცხა დებ ლ მა 
უარი თქვა. მას გა ნუ მარ ტეს, რომ მნიშ ვ ნე ლო ბა არ ჰქონ და, რა მე თო დით, მაგ რამ ის ნე ბის მი ერ შემ თხ ვევ ში 
მა ინც და ტო ვებ და თა ნამ დე ბო ბას. 2014 წლის 18 ოქ ტომ ბერს, გა და ცე მა „კურიერის” მეშ ვე ო ბით გან მ ცხა-
დე ბელ მა გა ა სა ჯა რო ვა ფა რუ ლი აუდიო ჩა ნა წე რე ბი, რომ ლე ბიც მის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ზე წო ლა სა 
და შე ვიწ რო ე ბას ასა ხავ და. გან მ ცხა დე ბელ მა სა ტე ლე ვი ზიო კო მენ ტარ ში აღ ნიშ ნა, რომ მე რი ა ში მიმ დი ნა რე 
მო ხე ლე ე ბის გა თა ვი სუ ლე ბე ბის პრო ცე სებს თბი ლი სის ვი ცე- მე რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. 2014 წლის 20 ოქ-
ტომ ბერს, თბი ლი სის მე რი ის ში და აუდი ტის მო ნი ტო რინ გის სა ქა ლა ქო სამ სა ხურ მა და იწყო სამ სა ხუ რებ-
რი ვი შე მოწ მე ბა და მე ო რე დღეს ვე გა მოს ცა დას კ ვ ნა, რო მელ შიც მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ თბი ლი სის ვი-
ცე- მე რის მი მართ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბა წარ მო ად გენ და ცი ლის წა მე ბას. შე დე გად, შე ი ლა ხა თბი ლი სის 
ვი ცე- მე რის და თბი ლი სის მე რი ის რე პუ ტა ცი ა, რაც სამ სა ხუ რებ რივ მო ვა ლე ო ბა თა უხეშ დარ ღ ვე ვას წარ მო-
ად გენ და. ამ სა ფუძ ვ ლით 2014 წლის 22 ოქ ტომ ბერს, გა მო ი ცა თბი ლი სის მე რის ბრძა ნე ბა გან მ ცხა დებ ლის 
თა ნამ დე ბო ბი დი ან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2014 წლის 20 ნო ემ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: გან მ ცხა დე ბე ლი მი იჩ ნევს, რომ მის მი მართ ად გი ლი ჰქონ და დის კ რი-
მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბა სა და შე ვიწ რო ე ბას პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით. სარ ჩე ლის თ ვის თან დარ თუ ლი ფა რუ ლი 
აუდიო ჩა ნა წე რი, სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია სამ სა ხუ რი დან სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მა სობ რივ დათხოვ-
ნა ზე, თბი ლი სის მე რის სა ჯა რო გან ცხა დე ბა მე რი ის სამ სა ხურ ში ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის 
და ნა ტო ვა რი კად რე ბის უმე ტე სო ბის გან მე რი ის სის ტე მის `გაწმენდის~ შე სა ხებ ქმნი და დის კ რი მი ნა-
ცი უ ლი ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვა რა უდს, მი თი თე ბუ ლი ასე ვე, აზ რის სა ჯა როდ გა მო ხატ ვის გა მო. 
გან მ ცხა დებ ლის აზ რით, ვი ცე- მე რის მი მართ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბა, რო გორც აზ რის გა მო ხატ ვა, 
„სიტყვისა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით და ცუ ლია აბ სო ლუ ტუ რი 
პრი ვი ლე გი ით. ამა ვე კა ნო ნით, გან მ ცხა დე ბე ლი და ცუ ლი ა, რო გორც მამ ხი ლე ბე ლი. გან მ ცხა დე ბელ მა 
აღ ნიშ ნუ ლი სა ჯა რო გან ცხა დე ბით ხე ლი შე უწყო აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე-
ბის კა ნონ სა წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის მა ღა ლი ინ ტე რე სის დაკ მა ყო ფი ლე ბას. 
ამ დე ნად, ად გი ლი ჰქონ და აზ რის, გა მო ხატ ვი სა და პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა-
ცი ას, აზ რის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის და უ სა ბუ თე ბელ შეზღუდ ვას და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღ-
ვე ვას. 2014 წლის 10 ნო ემ ბერს „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, გან მ ცხა დე ბელ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველს მი მარ თა, თუმ ცა ხან დაზ-
მუ ლო ბის ვა დის დაც ვის მო ტი ვით, რამ დე ნი მე დღე ში მი მარ თა სა სა მარ თ ლოს.
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მოთხოვ ნა: თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბა, გა ნაც დუ რი ხელ ფა სი ს 
ანაზღა უ რე ბა და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მო რა ლუ რი ზი ა ნის სა ხით 
5000 ლა რის მო პა სუ ხის თ ვის და კის რე ბა.

შე დე გი: სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტ მა საქ მის წარ მო ე ბა შე ა ჩე რა, ვი ნა ი დან 
გან მ ცხა დე ბელ მა პა რა ლე ლუ რად სა სა მარ თ ლოს მი მარ თა. პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ სარ ჩე-
ლი და აკ მა ყო ფი ლა ნა წი ლობ რივ. სა სა მარ თ ლომ საქ მე ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საპ რო ცე სო კო დექ სის 32-ე 
მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე, სა და ვო სა კითხის გა და უწყ ვეტ ლად, საქ მის გა რე მო ე ბე ბის სრულ-
ყო ფი ლად შეს წავ ლის და ახა ლი აქ ტის გა მო ცე მის მიზ ნით, თბი ლი სის მე რი ას უკან და უბ რუ ნა. სა სა-
მარ თ ლომ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტი არ და ად გი ნა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა სა ჩივ რ და სა ა პე ლა ციო წე სით. 
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ გა ა უქ მა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და მი ი ღო 
ახა ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ გა ით ვა ლის წი ნა საქ მე ში წარ მოდ გე ნი-
ლი ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბა და მა თი ერ თობ ლი ო ბის შე დე გად, და ად გი ნა პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით დის კ რი-
მი ნა ცი ა. სა სა მარ თ ლომ მო პა სუ ხეს და ა კის რა მო რა ლუ რი ზი ა ნის 500 ლა რის ოდე ნო ბით ანაზღა უ რე ბა.  
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მო სარ ჩე ლემ და მო პა სუ ხე მხა რემ გა ა სა ჩივ რეს სა კა სა-
ციო წე სით. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლის და თბი ლი სის მე-
რი ის სა კა სა ციო სა ჩივ რე ბი და უშ ვებ ლად ცნო.

 

გი ორ გი ხა ბურ ზა ნია თბი ლი სის მე რი ის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე პი რის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის” მი ერ 

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 2009 წლის 1 სექ ტემ ბ რი დან, გი ორ გი ხა ბურ ზა ნია მუ შა ობ და თბი ლი სის 
მე რი ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ რის ინ ს პექ ტი რე ბის სამ მარ თ ვე ლოს ისა ნი- სამ გო რის 
რა ი ო ნუ ლი გან ყო ფი ლე ბის მთა ვარ სპე ცი ა ლის ტად. მუ შა ო ბა მან ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში 
პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის – „ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” მმარ თ ვე ლო ბის დროს და იწყო. 
2014 წლის 15 დე კემ ბ რის N 2323 ბრძა ნე ბით, გი ორ გი ხა ბურ ზა ნია თბი ლი სის მე რის ბრძა ნე ბით გა თა-
ვი სუფ ლ და და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან. სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას წინ უძღ ვო და მის მი მართ 
დამ საქ მებ ლის და ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბა და 
შე ვიწ რო ვე ბა პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ნიშ ნით. გი ორ გი ხა ბურ ზა ნი ას შე ვიწ რო ვე ბას და მის მი-
მართ დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბას სა ფუძ ვ ლად და ე დო მი სი ზემ დ გო მი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის და 
მი სი დამ საქ მებ ლის რწმე ნა და წარ მოდ გე ნე ბი იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ იგი – „ერთიანი ნა ცი ო-
ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” გუნ დი დან არის და „სხვა გუნ დის” წარ მო მად გენ ლებ თან მუ შა ო ბა მი უ ღე ბე ლია 
მე რი ის ახა ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის თ ვის. მას ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბი შე პირ დ ნენ, რომ ჩაჭ რიდ ნენ ატეს-
ტა ცი ა ზე. სა ა ტეს ტა ციო კო მი სი ის შე მად გენ ლო ბას იკა ვებ და მი სი ზემ დ გო მი თა ნამ დე ბო ბის პი რი, რო-
მე ლიც უშუ ა ლოდ ახორ ცი ე ლებ და დის კ რი მი ნა ცი ულ შე ვიწ რო ვე ბას. დის კ რი მი ნა ცი უ ლი შე ვიწ რო ვე ბის 
მსხვერ პ ლ მა უარი თქვა ატეს ტა ცი ის გავ ლა ზე, რაც ფორ მა ლურ სა ფუძ ვ ლად და ე დო სამ სა ხუ რი დან მის 
გა თა ვი სუფ ლე ბას.
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სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის აპ რი ლი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: გან მ ცხა დე ბე ლი მი იჩ ნევს, რომ მის მი მართ ად გი ლი ჰქონ და დის კ რი-
მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბა სა და შე ვიწ რო ვე ბას პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით. საქ მე ში არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, 
მათ შო რის ფა რუ ლი აუდიო ჩა ნა წე რი, მა ღა ლი ალ ბა თო ბით ქმნის ვა რა უ დის სა ფუძ ველს, რომ სამ სა ხუ-
რი დან მის გა თა ვი სუფ ლე ბას ჰქონ და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მო ტი ვი. დამ საქ მე ბელს ჰქონ და და უ სა ბუ თე-
ბე ლი შე ხე დუ ლე ბა, ში ში, რომ ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის დროს და საქ მე ბუ ლი კად რე ბი სა ბო-
ტაჟს მო უწყობ დ ნენ ახალ ხე ლი სუფ ლე ბას, რის გა მოც გა ა თა ვი სუფ ლეს მო სარ ჩე ლე თა ნამ დე ბო ბი დან.

მოთხოვ ნა: მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა 3000 ლა რის ოდე ნო ბით.

შე დე გი: პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ დის კ რი მი ნა ცია დად გე ნი ლად არ მი იჩ ნი ა. სა სა მარ თ-
ლომ სარ ჩე ლის ბე დის გა დაწყ ვე ტის თ ვის საკ ვან ძო სა კითხად მი იჩ ნია ის გა რე მო ე ბა, რომ მო სარ ჩე ლე 
ატეს ტა ცი ა ზე არ გა ვი და. სა სა მარ თ ლომ ჩათ ვა ლა, რომ სწო რედ ატეს ტა ცი ის გავ ლის შემ დეგ იქ ნე-
ბო და სა ფუძ ვ ლი ა ნი დის კ რი მი ნა ცი ა ზე მსჯე ლო ბა. ვი ნა ი დან ფორ მა ლუ რად არ იყო და ცუ ლი კა ნო ნის 
მოთხოვ ნე ბი ატეს ტა ცი ის გავ ლას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თ ლომ ჩათ ვა ლა, რომ სამ სა ხუ რი დან იგი 
კა ნო ნი ე რად გა ა თა ვი სუფ ლეს. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა სა ჩივ რ და სა ა პე ლა ციო წე სით. სა ა პე ლა ციო სა სა-
მარ თ ლომ გა ა უქ მა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და მი ი ღო ახა ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა. თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ არ გა ი ზი ა რა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს 
მო საზ რე ბე ბი. სა ა პე ლა ციო პა ლა ტამ მი იჩ ნი ა, რომ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბა წინ უს წ რებ და მომ ჩი-
ვა ნის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბის გა მო ცე მას. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კა ნო-
ნი ე რი სა ფუძ ვ ლით მი სი სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის პი რო ბებ შიც კი, სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ-
ლე ბა ვერ ჩა ით ვ ლე ბო და კა ნო ნი ე რად, რამ დე ნა დაც მომ ჩი ვა ნი მა ნამ დე დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბას 
და ექ ვემ დე ბა რა. სა სა მარ თ ლომ ჩათ ვა ლა, რომ ატეს ტა ცი ის არ გავ ლა მხო ლოდ ფორ მა ლუ რი სა ფუძ ვე-
ლი იყო მსხვერ პ ლის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბი სა და და ვის სწო რად გა დაწყ ვე ტის თ ვის ამო სა ვა-
ლი იყო დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბა, რო მე ლიც სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ დად გე ნი ლად ჩათ ვა ლა. 
თბი ლი სის მე რი ამ სა კა სა ციო წე სით გა ა სა ჩივ რა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ-
ლო გა ნი ხი ლავს სა ჩივ რის და საშ ვე ბო ბის სა კითხს.

 

გ. ბ. თბილისის ერ თ ერ თი სა ბავ შ ვო ბა გა ბა ღის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა ბა ღის დი რექ ტო რე ბი სა და მო ად გი ლე ე ბის პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით გა თა ვი სუფ ლე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლი ა” კონ ს ტი ტუ ცი ის 42ე მუხ ლის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი მდგო მა რე ო ბა: მო სარ ჩე ლე გ.ბ. 2008 წლი დან მუ შა ობ და ააიპ „თბილისის # სა ბავ შ ვო ბა გა- 
ბაღ ში”, დი რექ ტო რის მო ად გი ლის პო ზი ცი ა ზე. იგი წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის დროს „ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი 
მოძ რა ო ბის” აქ ტი ვის ტი იყო. 2014 წლის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე-
ბის შეც ვ ლის შემ დეგ, შე იც ვა ლა ააიპ „თბილისის ბა გა- ბა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს” ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბაც. 
აღ ნიშ ნუ ლის შემ დეგ, დამ საქ მებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა მო სარ ჩე ლის მი მართ მკვეთ რად გა უ ა რეს და. გავ რ-
ცელ და ხმე ბი დი რექ ტო რის მო ად გი ლის პო ზი ცი ის გა უქ მე ბის შე სა ხებ, იყო დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ე ბის 
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ერ თი ა ნად სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის მცდე ლო ბაც. ზე წო ლა გარ კ ვე უ ლი დრო ით შე ჩერ და, თუმ ცა 
მოკ ლე ხან ში, კვლავ და იწყო დამ საქ მებ ლის მხრი დან მი ნიშ ნე ბე ბი, რომ დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერპლს სა-
კუ თა რი ნე ბით და ე ტო ვე ბი ნა სამ სა ხუ რი, ან გა და სუ ლი ყო უფ რო და ბალ პო ზი ცი ა ზე. 2016 წლის 22 თე ბერ-
ვალს, დამ საქ მე ბელ მა მას შე უწყ ვი ტა უვა დო შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა. სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის 
მი ზე ზად და სა ხელ და: ა) და საქ მე ბუ ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ან პრო ფე სი უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის შე უ სა ბა მო ბა მის 
მი ერ და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ბას თან და ბ) სხვა ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც ამარ თ ლებს შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტას. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ მი სი გა თა ვი სუფ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის 
ნიშ ნით მოხ და. იგი თვლის, რომ ის დამ საქ მებ ლის თ ვის მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ და, რო გორც წი ნა ხე ლი სუფ ლე-
ბის კად რი, `ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის~ ყო ფი ლი აქ ტი ვის ტი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე-
ხე დუ ლე ბის მქო ნე თა ნამ შ რო მე ლი. მო სარ ჩე ლე ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმ ფაქ ტ ზე, რომ ააიპ `თბილისის 
ბა გა- ბა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტო” თბი ლი სის მე რი ას ექ ვემ დე ბა რე ბა. გ.ბ. მი უ თი თებს, რომ 2016 წლის სა-
პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის მო ახ ლო ვე ბის გა მო, მა სობ რი ვად მოხ და დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ე ბის დათხოვ-
ნა, დამ საქ მებ ლის მხრი დან მა თი შერ ჩე ვი სას კი სუ ბი ექ ტუ რი მიდ გო მე ბი იკ ვე თე ბო და.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 16 მარ ტი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლე 2008 წლი დან მუ შა ობ და # ბა გა- ბაღ ში, მას ჰქონ და უვა დო 
ხელ შეკ რუ ლე ბა. მო სარ ჩე ლის პო ლი ტი კუ რი წარ სუ ლი და დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ე ბის მა სობ რი ვი გა-
თა ვი სუფ ლე ბა ქმნის დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის ჩა დე ნის ვა რა უდს. მო პა სუ ხეს ევა ლე ბა ამ ტ კი ცოს, 
რომ გ. ბ.-ს კვა ლი ფი კა ცია არ შე ე სა ბა მე ბა და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ბას, მა შინ რო დე საც იგი ამ თა ნამ დე-
ბო ბას რამ დე ნი მე წე ლი იკა ვებ და. მო სარ ჩე ლე მი უ თი თებს, რომ იგი სამ სა ხუ რი დან მი სი პო ლი ტი კუ რი 
შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო გა თა ვი სულ და, მის მი მართ გან ხორ ცი ელ და არა ხელ საყ რე ლი მოპყ რო ბა. მას მი-
ა ნიშ ნებ დ ნენ და ე ტო ვე ბი ნა თა ნამ დე ბო ბა ან გა და სუ ლი ყო უფ რო და ბალ პო ზი ცი ა ზე. გ. ბ. მის მა ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ბამ „ერთიან ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას თან” გა ა ი გი ვა, რამ დე ნა დაც იგი წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის 
მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ო დი დან მუ შა ობ და და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ბა ზე.

მოთხოვ ნა: მო სარ ჩე ლე ითხოვს, დის კ რი მი ნა ცი ის შე დე გე ბის აღ მოფხ ვ რას, რაც გა მო ი ხა ტე ბა მსხვერ-
პ ლის სამ სა ხურ ში აღ დ გე ნა სა და გა ნაც დუ რი ხელ ფა სის ანაზღა უ რე ბა ში. ასე ვე, მო რა ლუ რი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბას პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის გა მო.

შე დე გი: მიმ დი ნა რე ობს საქ მის წარ მო ე ბა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში.

 

ნ. ბ. ააიპ „ქალაქ თბი ლი სის სა ბავ შ ვო ბა გა ბა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს” წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით ბა ღის დი რექ ტო რე ბი სა და მო ად გი ლე ე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ და თბი ლი სის 
ერ თ -ერ თი სა ბავ შ ვო ბა გა- ბა ღის დი რექ ტო რად. 2015 წლის 24 დე კემ ბერს გარ კ ვე უ ლი დარ ღ ვე ვე ბის 
გა მო, ბა ღის დი რექ ტორს გა მო ეცხა და სას ტი კი საყ ვე დუ რი. ააიპ `თბილისის ბა გა- ბა ღე ბის მარ თ ვის 
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სა ა გენ ტოს~ მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა აღ ნიშ ნულ სა ბავ შ ვო ბაღ ში, 2016 წლის 10 მარტს, მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გად კვლავ აღ მო ა ჩი ნა დარ ღ ვე ვე ბი. ბა ღის დი რექ ტო რი 16 მარტს გა თა ვი სუფ ლ და და კა ვე ბუ ლი 
თა ნამ დე ბო ბი დან. მო სარ ჩე ლეს თან დამ საქ მე ბელს და დე ბუ ლი ჰქონ და უვა დო ხელ შეკ რუ ლე ბა. იგი დი-
რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბას წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის დრო საც იკა ვებ და. დამ საქ მებ ლის მხრი დან ად გი ლი 
ჰქონ და მსხვერ პ ლის პარ ტია `ერთიან ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას თან ასო ცი რე ბას, რამ დე ნა დაც ნ.ბ. მა-
თი მმარ თ ვე ლო ბის პე რი ოდ ში და საქ მე ბუ ლი კად რი იყო.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 23 ივ ნი სი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: `ბაგა-ბაღების სა ა გენ ტო” წარ მო ად გენს თბი ლი სის მე რი ის მი ერ და-
ფუძ ნე ბულ არა კო მერ ცი ულ იური დი ულ პირს. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ 2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის მო ახ ლო ვე ბის ფონ ზე, გა აქ ტი ურ და ააიპ „ქალაქ თბი ლი სის სა ბავ შ ვო ბა გა- ბა ღე ბის მარ-
თ ვის სა ა გენ ტოს” დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი ბა ღე ბის დი რექ ტო რე ბის, დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ე ბის 
სამ სა ხუ რე ბი დან მა სობ რი ვად დათხოვ ნე ბის პრაქ ტი კა. მო სარ ჩე ლის აზრით, დამ საქ მე ბე ლი ცდი ლობს, 
მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დის მხარ დამ ჭე რე ბით ჩა ა ნაც ვ ლოს ბა ღე ბის დი რექ ტო რის და მო ად გი-
ლის პო ზი ცი ე ბი, რა თა წი ნა სა არ ჩევ ნო და სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის თ ვის 
გა მო ი ყე ნოს ამ პო ზი ცი ებ ზე და საქ მე ბუ ლი სა კუ თა რი მხარ დამ ჭე რე ბი. მო სარ ჩე ლე თვლის, რომ მიმ დი-
ნა რე მოვ ლე ნე ბი და მო პო ვე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია იძ ლე ვა გო ნივ რუ ლი ეჭ ვის სა ფუძ ველს, 
რომ სამ სა ხუ რე ბი დან დი რექ ტო რე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბებ ში ად გი ლი აქვს მი კერ ძო ე ბულ, დის კ რი მი ნა-
ცი ულ მიდ გო მებს, პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გა მო. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ სამ სა ხუ რი დან გა-
თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბა და უ სა ბუ თე ბე ლია და გა თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლუ რი მი ზე ზი მო სარ ჩე ლის წი ნა 
ხე ლი სუფ ლე ბის პე რი ოდ ში მუ შა ო ბას უკავ შირ დე ბა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დარ ღ ვე ვე ბის და ფიქ სი-
რე ბა მიზ ნად ისა ხავ და ნ. ბ.-ს, რო გორც დამ საქ მებ ლის თ ვის მი უ ღე ბე ლი კად რის ხე ლოვ ნუ რად გა თა ვი-
სუფ ლე ბის ლე გი ტი მა ცი ას და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოქ მე დე ბის შე ფარ ვას, თით ქოს ლე გი ტი მუ რი სა ფუძ-
ვე ლი არ სე ბობ და მი სი გა თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად აღ მო ჩე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბი არ 
ყო ფი ლა არ სე ბი თი ხა სი ა თის, რო მე ლიც აუცი ლე ბელს გახ დი და დი რექ ტო რის გა თა ვი სუფ ლე ბას. დამ-
საქ მებ ლის თ ვის მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ და წამ ყ ვან თა ნამ დე ბო ბა ზე არა სა სურ ველ პო ლი ტი კურ გუნ დ თან 
(„ერთიან ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას თან”) გა ი გი ვე ბუ ლი პი რის ყოფ ნა. მო სარ ჩე ლე თვლის, რომ აღ ნიშ-
ნუ ლი ქმნის დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის და სა ბუ თე ბულ ვა რა უდს და მი უ თი თებს 
მტკი ცე ბის ტვირ თის გა დას ვ ლის შე სა ხებ. მო პა სუ ხე მხა რეს ევა ლე ბა ამ ტ კი ცოს, რომ ნ.ბ.-ს მუ შა ო ბის 
პრო ცეს ში აღ მო ჩე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბი არ სე ბი თი ხა სი ა თის იყო. ააიპ „ქალაქ თბი ლი სის სა ბავ შ ვო ბა გა- 
ბა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტო” მო ვა ლეა ამ ტ კი ცოს, რომ მო ნი ტო რინ გის სამ სა ხუ რის მი ერ აღ მო ჩე ნი ლი 
დარ ღ ვე ვებ ზე ნ.ბ. უშუ ა ლოდ იყო პა სუ ხის მ გე ლი.

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის შე დე გე ბის აღ მოფხ ვ რა; მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ რი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: მიმ დი ნა რე ობს საქ მის წარ მო ე ბა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში. 
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ფ. ჩ. ააიპ „ქალაქ თბი ლი სის სა ბავ შ ვო ბა გა ბა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს” წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა ბა ღის დი რექ ტო რე ბი სა და მა თი მო ად გი ლე ე ბის პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით სამ სა ხუ რი დან გა
თა ვი სუფ ლე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ფ.ჩ. 2007 წლი დან მუ შა ობ და თბი ლი სის # სა ბავ შ ვო ბა გა- ბაღ ში. 2015 
წლის 15 ივ ნისს, ააიპ `საბავშვო ბა გა- ბა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს~ მო ნი ტო რინ გის სამ სა ხურ მა ბა ღის 
შე მოწ მე ბის დროს აღ მო ა ჩი ნა დარ ღ ვე ვე ბი. დი რექ ტორს გა მო ეცხა და საყ ვე დუ რი. მო ნი ტო რინ გის სამ-
სა ხუ რის დას კ ვ ნის მი ხედ ვით, დი რექ ტორს მი ე ცა რე კო მენ და ცი ა, შე ეწყ ვი ტა შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე-
ბა ბა ღის სა მე ურ ნეო ნა წი ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის თ ვის. ბა ღის დი რექ ტორ მა, ნაც ვ ლად ხელ შეკ რუ ლე ბის 
შეწყ ვე ტი სა, სა მე ურ ნეო ნა წი ლის ხელ მ ძღ ვა ნელს საყ ვე დუ რი გა მო უცხა და, რო გორც პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის უფ რო მსუ ბუ ქი ზო მა. ამის შემ დეგ, 2015 წლის 9 ოქ ტომ ბერს დი რექ ტო რი გა თა ვი სუფ ლ და და კა ვე-
ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან.

სასა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 11 ივ ლი სი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლე თვლის, რომ დამ საქ მე ბე ლი ცდი ლობს მმარ თ ვე ლი პო-
ლი ტი კუ რი გუნ დის მხარ დამ ჭე რე ბით ჩა ა ნაც ვ ლოს ბა ღე ბის დი რექ ტო რის და მო ად გი ლის პო ზი ცი ე ბი, 
რა თა წი ნა სა არ ჩევ ნო და სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნოს 
ამ პო ზი ცი ებ ზე და საქ მე ბუ ლი სა კუ თა რი მხარ დამ ჭე რე ბი. შე საძ ლო ა, ფ. ჩ. არც წარ მო ად გენს პარ-
ტია „ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” ღია და აშ კა რა მხარ დამ ჭერს, მაგ რამ დამ საქ მე ბელ მა, იგი 
„ერთიან ნაციონალურ მოძ რა ო ბას თან” გა ა ი გი ვა, რამ დე ნა დაც წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის მმარ თ ვე ლო ბის 
პე რი ო დი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მუ შა ობ და და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ბა ზე. მო სარ ჩე ლე გა მოთ ქ ვამს ეჭვს, 
რომ დამ საქ მებ ლის თ ვის მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ და წამ ყ ვან თა ნამ დე ბო ბა ზე არა სა სურ ველ პო ლი ტი კურ 
გუნ დ თან („ერთიან ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას თან”) გა ი გი ვე ბუ ლი პი რის ყოფ ნა.  მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, 
რომ გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი ა. და საქ მე ბუ ლი თვლის, რომ აუდი ტის დას კ ვ ნა ში 
მი თი თე ბუ ლი დარ ღ ვე ვე ბი არ არის არ სე ბი თი ხა სი ა თის და მხო ლოდ გა თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლუ რი სა-
ფუძ ვ ლის და მალ ვის მიზ ნით გა მო ი ყე ნეს.

მოთხოვ ნა: სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნებს წარ მო ად გენს დის კ რი მი ნა ცი ის შე დე გე ბის აღ მოფხ ვ რა (სამუშაოზე 
აღ დ გე ნა, გა ნაც დუ რის ანაზღა უ რე ბა) და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით დის-
კ რი მი ნა ცი ის გა მო.

შე დე გი: საქ მეს გა ნი ხი ლავს პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო.
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ნი ნო ან დ რი ა ძე თბი ლი სის მე რი ის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუ ლე ბას

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის~ მიერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: ნი ნო ან დ რი ა ძემ თბი ლი სის მე რი ა ში მუ შა ო ბა „ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი 
მოძ რა ო ბის” ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის დროს და იწყო. 2014 წლის თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის 
შემ დეგ გან ყო ფი ლე ბამ, რო მელ შიც ნი ნო ან დ რი ა ძე მუ შა ობ და, გა ნი ცა და რე ორ გა ნი ზა ცია და ის სამ 
ნა წი ლად და ი ყო, რის შე დე გა დაც შედ გა ახა ლი საშ ტა ტო ნუს ხა. ნი ნო ან დ რი ა ძე და სხვა თა ნამ შ რომ ლე-
ბი და ი ბა რეს და შეს თა ვა ზეს მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლებ ლად უფ რო და ბალ პო ზი ცი ა ზე გა დას ვ ლა. ნი ნო 
ან დ რი ა ძემ აღ ნიშ ნულ ზე უარი გა ნაცხა და, რის შემ დე გაც, კად რე ბის შემ ცი რე ბის მო ტი ვით იგი გა ა თა-
ვი სუფ ლეს თა ნამ დე ბო ბი დან. სა ყუ რადღე ბო ა, რომ რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად, კად რე ბის რა ო დე ნო ბა 
სი ნამ დ ვი ლე ში გა ი ზარ და.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2014 წლის ნო ემ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: ნი ნო ან დ რი ა ძე არის „ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” მხარ დამ ჭე-
რი, მუ შა ობ და მე რი ა ში „ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის დროს. მო სარ-
ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ არ დას ტურ დე ბა დამ საქ მებ ლის მხრი დან სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე-
ბის მარ თ ლ ზო მი ე რი გა მო ყე ნე ბა, რაც ქმნის ეჭვს, რომ ად გი ლი ჰქონ და შერ ჩე ვით მიდ გო მას. საქ მე ში 
არ სე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა მტკი ცე ბუ ლე ბა (მათ შო რის, აუდიო ჩა ნა წე რე ბი, სა მარ თ ლებ რი ვად გა უ მარ თა-
ვი სხვა დას ხ ვა დო კუ მენ ტი და სხვ.) იძ ლე ვა მა ღა ლი ალ ბა თო ბით ვა რა უ დის სა ფუძ ველს, რომ ად გი ლი 
ჰქონ და დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბას პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის ნიშ ნით.

მოთხოვ ნა: სამ სა ხურ ში აღ დ გე ნა, გა ნაც დუ რის ანაზღა უ რე ბა და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის გა მო 
მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ი ის სა სა მარ თ ლომ სარ ჩე ლი და აკ მა ყო ფი ლა ნა წი ლობ რივ, პირ ვე ლი ინ ს-
ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ, სა და ვო სა კითხის გა და უწყ ვეტ ლად, საქ მის გა რე მო ე ბე ბის სრულ ყო ფი ლად 
გა მოკ ვ ლე ვის და ახა ლი აქ ტის გა მო ცე მის მიზ ნით, საქ მე თბი ლი სის მე რი ას და უბ რუ ნა. პირ ვე ლი ინ ს-
ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა რო გორც მო პა სუ ხემ ასე ვე მო სარ ჩე ლემ გა ა სა ჩივ რეს სა ა პე-
ლა ციო წე სით. სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ გა ი ზი ა რა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს მო საზ რე ბა 
და უც ვ ლე ლად და ტო ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. მო სარ ჩე ლე მხა რემ გა ა სა ჩივ რა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა კა სა ციო 
წე სით. სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი და საშ ვე ბო ბის შე მოწ მე ბის გან ხილ ვის ეტაპ ზე ა.
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 თ. უ.  თბილისის ერ თ ერ თი სა ბავ შ ვო ბა გა ბა ღის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა აზ რის გა მო ხატ ვი სა და პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ას

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის~ მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი 2008 წლი დან მუ შა ობ და დი რექ ტო რის მო ად გი-
ლედ თბი ლი სის # სა ბავ შ ვო ბა გა- ბაღ ში. 2016 წლის 19 მა ი სი დან, დამ საქ მე ბელ მა ყო ველ გ ვა რი და სა ბუ თე-
ბის გა რე შე შეწყ ვი ტა უვა დო შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა. სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბი დან ირ-
კ ვე ვა მი ზე ზი: ̀ სხვა ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც ამარ თ ლებს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტას~. 
მსხვერ პ ლ მა აღ ნიშ ნა, რომ 2015 წლის იან ვარ ში სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ებ ზე და იწყო 
მას შ ტა ბუ რი ზე წო ლა. კერ ძოდ, სა ბავ შ ვო ბა გა- ბა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტო ში იბა რებ დ ნენ დი რექ ტო რებს, 
რომ ლებ საც ავა ლებ დ ნენ მო ად გი ლე ე ბის სამ სა ხუ რე ბი დან გაშ ვე ბას. მი ზე ზად სა ხელ დე ბო და ის, რომ ეს 
პო ზი ცი ე ბი იყო პარ ტი უ ლი და მო ად გი ლე ებს `საკუთარი ნე ბით~ უნ და და ე წე რათ გან ცხა დე ბა სამ სა ხუ რი-
დან წას ვ ლის შე სა ხებ. დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერპლს რამ დე ნი მე ჯერ მი ა ნიშ ნეს, რომ თა ნამ დე ბო ბა სა კუ თა-
რი გან ცხა დე ბით უნ და და ე ტო ვე ბი ნა, რაც მან არ შე ას რუ ლა. ბი უ ლე ტენ ზე ყოფ ნის შემ დეგ სამ სა ხურ ში 
დაბ რუ ნე ბულს, და ახ ვედ რეს გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ბრძა ნე ბა. ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე კი მა ლე ვე და ი ნიშ-
ნა `ქართული ოც ნე ბის~ აქ ტი ვის ტი და მხარ დამ ჭე რი. დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის 
მმარ თ ვე ლო ბის დროს იყო ̀ ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის~ აქ ტი ვის ტი. მას გა აჩ ნია მოწ მო ბა პარ ტი ის 
წევ რო ბას თან და კავ ში რე ბით. იგი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ თა ნამ დე ბო ბი დან მი სი გა თა ვი სუფ ლე ბა მის გან ს-
ხ ვა ვე ბულ პო ლი ტი კურ პო ზი ცი ას უკავ შირ დე ბა.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 17 ივ ნი სი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: არ ჩევ ნე ბის შე დე გად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ცვლი ლე ბამ 
2014 წელს ბა ღე ბის სა ა გენ ტოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ცვლი ლე ბაც გა მო იწ ვი ა. მო სარ ჩე ლეს რამ დენ ჯერ-
მე მი ა ნიშ ნეს, რომ მას თა ვი სი გან ცხა დე ბით უნ და და ე ტო ვე ბი ნა სამ სა ხუ რი. თუმ ცა შემ დ გომ ში, ყო-
ველ გ ვა რი და სა ბუ თე ბის გა რე შე, მას შე უწყ ვი ტეს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა. მო სარ ჩე ლე მი უ თი თებს, 
რომ მის მი მართ მოპყ რო ბა იყო ნაკ ლე ბად კე თილ გან წყო ბი ლი და არა ხელ საყ რე ლი. დამ საქ მე ბე ლი სამ-
სა ხუ რი დან გა თა ვი სუ ფლე ბის ოფი ცი ა ლურ მი ზე ზად და საქ მე ბუ ლის მი ერ კო ლე გი ა ლუ რი ეთი კის დარ-
ღ ვე ვას ასა ხე ლებს, თუმ ცა ვერ ასა ბუ თებს, თუ რა ში გა მო ი ხა ტა მსხვერ პ ლის მხრი დან კო ლე გი ა ლუ რი 
ეთი კის დარ ღ ვე ვა. აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო შობს სა ფუძ ვ ლი ან ეჭვს, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტი სას, დამ-
საქ მებ ლის მოქ მე დე ბას ჰქონ და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ხა სი ა თი. მო სარ ჩე ლე ამ პო ზი ცი ა ზე წი ნა ხე ლი სუფ-
ლე ბის პე რი ო დი დან მო ყო ლე ბუ ლი მუ შა ობ და. მო სარ ჩე ლე ყუ რადღე ბას ამა ხ ვი ლებს იმ ფაქ ტ ზე, რომ 
ის წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო „ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის” აქ ტი ვის ტი, მი სი სამ სა ხუ რი დან 
გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ კი თა ნამ დე ბო ბა ზე „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის” აქ ტი ვის ტი და ი ნიშ ნა. დამ საქ მე ბელ-
მა პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის ნიშ ნით არა სა სურ ვე ლი თა ნამ შ რო მე ლი და ითხო ვა სამ სა ხუ რი დან და 
მის ნაც ვ ლად იგი ვე თა ნამ დე ბო ბა ზე მა შინ ვე და ა საქ მა მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის მხარ დამ ჭე რი 
პი რი, რაც დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბა ზე მეტყ ვე ლებს. დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის ჩა დე ნის და სა-
ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დის სა ფუძ ველს ქმნის ბო ლოდ რო ინ დე ლი პრაქ ტი კა ააიპ „თბილისის ბა გა- ბა ღე ბის 
მარ თ ვის სა ა გენ ტოს” დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ბა ღე ბის დი რექ ტო რე ბის და მო ად გი ლე ე ბის მა სობ რი ვი გა-
თა ვი სუფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, ასე ვე სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია დრო ის მცი რე პე რი ოდ ში ათე უ ლო ბით 
დი რექ ტო რი სა და მო ად გი ლე ე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
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მოთხოვ ნა: თა ნამ დე ბო ბა ზე აღ დ გე ნა; გა ნაც დუ რის ანაზღა უ რე ბა; მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: მიმ დი ნა რე ობს საქ მის წარ მო ე ბა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში.

 

თ. მ. შპს „ჰერმესის” წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა აზ რის გა მო ხატ ვის ნიშ ნით და საქ მე ბუ ლის დის კ რი მი ნა ცი ას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „კონსტიტუციის 42ე მუხ ლის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 2015 წელს, შპს „ჰერმესის” თა ნამ შ რომ ლებს ერიცხე ბო დათ ყო ველ კ ვარ-
ტა ლუ რი პრე მი ა, ხელ ფა სის 70%-ის ოდე ნო ბით. პრე მი ის ოდე ნო ბა სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით იყო გან საზღ ვ რუ ლი. ად გი ლი ჰქონ და შემ თხ ვე ვას, რო დე საც პრე მი ის თან ხა ჩა ი-
რიცხა შეც დო მით, ნაკ ლე ბი ოდე ნო ბით, ვიდ რე ჩვე უ ლებ რი ვად. ამას თან და კავ ში რე ბით სა წარ მომ ბო-
დი ში მო უ ხა და თა ნამ შ რომ ლებს, ხო ლო პრე მი ის და ნაკ ლი სი მომ დევ ნო კვარ ტალ ში აანაზღა უ რა. ასეთ 
შემ თხ ვე ვას გან მე ო რე ბით ჰქონ და ად გი ლი მოგ ვი ა ნე ბით. ამან თა ნამ შ რომ ლებ ში კითხ ვე ბი გა მო იწ ვი ა. 
დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ მა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან იკითხა, თუ რა ში მდგო მა რე ობ და საქ მე, კვლავ 
ხომ არ ჰქონ და შეც დო მას ად გი ლი. ამის გა მო, დამ საქ მებ ლის მხრი დან მსხვერ პ ლი და ექ ვემ დე ბა რა 
შე ვიწ რო ვე ბას (ხმამაღალი ტო ნით სა უ ბა რი, ყვი რი ლი, მა გი და ზე ხე ლე ბის დარ ტყ მა). დამ საქ მე ბელ მა 
გა ნუცხა და, რომ მის შე კითხ ვას პრე მი ის შემ ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბით კი ნა ღამ თა ნამ შ რომ ლე ბის 
ბუნ ტი მოჰ ყ ვა. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ცი დენ ტი დან მა ლე ვე, დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი გა თა ვი სუფ ლ და სამ-
სა ხუ რი დან სხვა ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბის მი ზე ზით. რო გორც ეს დამ საქ მე ბელ მა გან მარ ტა, მსხვერ პ-
ლის გა თა ვი სუფ ლე ბა გა ნა პი რო ბა სა მუ შა ოს კლე ბამ სა წარ მო ში. მაგ რამ, ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, სა წარ მოს 
სა მუ შაო ძა ლა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით არ შე უმ ცი რე ბი ა. დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლი ისე 
გა თა ვი სუფ ლ და სამ სა ხუ რი დან, რომ მი სი ვა კან სია კვლავ ღია დარ ჩა.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 28 სექ ტემ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლე მი უ თი თებს, რომ ად გი ლი ჰქონ და მის დის კ რი მი ნა ცი ას აზ-
რის გა მო ხატ ვის ნიშ ნით. იგი თვლის, რომ სამ სა ხუ რი დან სწო რედ ამ მო ტი ვით გა თა ვი სუფ ლ და. ამა ზე 
მი უ თი თებს ის გა რე მო ე ბე ბი, რომ სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი ა, სა მუ-
შაო ძა ლა ამის აუცი ლებ ლო ბის გა რე შე შემ ცირ და.

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის აღ მოფხ ვ რა მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბა

შე დე გი: მიმ დი ნა რე ობს საქ მის წარ მო ე ბა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში.
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და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია

 
სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ გან მარ ტა, რომ კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით ადა მი ა ნი და-
ცუ ლია დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის გან სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ნიშ ნით.

„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი და მე ო რე მუხ ლი 
კრძა ლავს ისეთ მოპყ რო ბას, რო მე ლიც პირს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი უფ ლე ბე ბით სარ-
გებ ლო ბი სას რა ი მე ნიშ ნით, მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის გა მო, არა ხელ საყ რელ მდგო მა რე ო ბა ში 
აყე ნებს, თუ ასე თი მოპყ რო ბა არ ემ სა ხუ რე ბა კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ მი ზანს, არ აქვს ობი ექ ტუ რი და გო ნივ-
რუ ლი გა მარ თ ლე ბა და არ არის აუცი ლე ბე ლი დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში, ხო ლო გა მო ყე ნე ბუ ლი სა შუ ა-
ლე ბა არ არის თა ნა ზო მი ე რი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის მი საღ წე ვად, ად გი ლი ექ ნე ბა დის კ რი მი ნა ცი ას. ამა ვე მუხ-
ლის მე-6 პუნ ქ ტი ად გენს, რომ დის კ რი მი ნა ცია შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს, მი უ ხე და ვად იმი სა, პირს რე ა ლუ რად 
ახა სი ა თებს თუ არა ამ კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნი შა ნი.

 

ღა მის კლუბ ში გეი წყვი ლის მი მართ გა მოვ ლე ნი ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბა

საქმე ეხება ღამის კლუბიდან გეი წყვილის ძალადობრივი მეთოდებით გამოგდებისა და მომსახურებაზე 
დისკრიმინაციული საფუძვლით უარის ფაქტებს.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: გეი წყვი ლი იმ ყო ფე ბო და ღა მის კლუბ ში, სა დაც მათ ერ თ მა ნეთს აკო ცეს. 
კოც ნი დან და ახ ლო ე ბით 15-20 წუთ ში, მათ თან მი ვი და ღა მის კლუ ბის დაც ვის ორი თა ნამ შ რო მე ლი, 
რომ ლებ მაც ძა ლა დობ რი ვი მე თო დე ბით გა იყ ვა ნეს გა რეთ და გაყ ვა ნის პრო ცეს ში მათ მი მართ გა მო ი-
ყე ნეს მკვეთ რად ჰო მო ფო ბი უ რი ენა. საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ მა მი მარ თა 
სა ხალ ხო დამ ც ველს, გა აც ნო საქ მის ვი თა რე ბა და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის დრო უ ლად მო ძი ე ბის კუთხით 
(ვიდეო ჩა ნა წე რე ბის) საქ მე ზე სრულ ყო ფი ლი გა ნაცხა დის წარ დ გე ნამ დე, სთხო ვა ღა მის კლუ ბის ად-
მი ნის ტ რა ცი ას თან კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა და ფაქ ტის შეს წავ ლა. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის ინ ფორ მი-
რე ბის პა რა ლე ლუ რად, შსს აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის პო ლი ცი ის მთა ვა რი სამ მარ თ ვე ლოს 
მე-6 გან ყო ფი ლე ბა ში და იწყო გა მო ძი ე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 125-ე მუხ ლით 
(ცემა), რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით შეწყ და სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქმე დე ბის არ არ სე-
ბო ბის მო ტი ვით. თუმ ცა, გა მოვ ლინ და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გა დაც დო მის ფაქ ტი და დაც ვის ერ თ -ერ თი 
თა ნამ შ რო მე ლი სა სა მარ თ ლოს მი ერ, ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 166-ე მუხ-
ლით (წვრილმანი ხუ ლიგ ნო ბა) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის და ჯა რიმ და 100 
ლა რის ოდე ნო ბით. 

დაც ვის თა ნამ შ რომ ლის თ ვის ჯა რი მის და კის რე ბის მი უ ხე და ვად, სა ხალ ხო დამ ც ველ მა გა ნაგ რ ძო საქ-
მე ზე წარ მო ე ბა. საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბის შეს წავ ლა ვერ მო ხერ ხ და, რაც კლუ ბის 
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ად მი ნის ტ რა ცი ის გან მარ ტე ბით, გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ჩა ნა წე რე ბის მოკ ლე დრო ით შე ნახ ვით. თუმ ცა, 
კლუ ბის ად მი ნის ტ რა ცი ამ სა ხალ ხო დამ ც ველს ზე პი რი გან მარ ტე ბა მის ცა, სა დაც არ უარ ყო მომ ხ და რი.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 22 აგ ვის ტო

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: გან მ ცხა დებ ლე ბი თვლი ან, რომ საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი 
„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გათ ვალ ს წი ნე ბულ 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ნიშ ნით პირ და პირ დის კ რი მი ნა ცი ა ზე მი უ თი თებს.

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნა და ღა მის კლუ ბის მი მართ შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ის 
გა მო ცე მა.

შე დე გი: სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ-
მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე, გან მ ცხა დებ ლე ბის მი მართ დად გინ და პირ-
და პი რი დის კ რი მი ნა ცია სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ნიშ ნით და „სექტორი 26” ად მი ნის ტ რა ცი ის მი მართ 
მი ღე ბუ ლი იქ ნა შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ა, რო მე ლიც კლუ ბის ად მი ნის ტ რა ცი ას მო უ წო დებს, უზ რუნ-
ველ ყოს სა ჯა როდ შე თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა კლუ ბის სტუმ რე ბის სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ან / და სხვა მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი უ ხე და ვად.

ვე გა ნუ რი კა ფე „კივის” პერ სო ნა ლის მი მართ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბა

საქ მე ეხე ბა კა ფე „კივის” პერ სო ნა ლის მი მართ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე დის კ რი მი ნა ცი ას. 

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 2016 წლის მა ის ში კა ფე „კივის” პერ სო ნა ლის მი მართ ნე ო ნა ცის ტუ რი 
დაჯ გუ ფე ბის გან ად გი ლი ჰქონ და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბი სა და გა რეგ ნო ბის გა მო სი ძულ ვილ ზე 
და ფუძ ნე ბულ ინ ცი დენტს, რა მაც კა ფეს ახ ლოს მცხოვ რე ბი მე ზობ ლე ბის უკ მა ყო ფი ლე ბა და პერ სო-
ნალ თან და პი რის პი რე ბა გა მო იწ ვი ა. კა ფეს მე სა კუთ რემ „კივის” პერ სო ნა ლი კონ ფ ლიქ ტის წა მოწყე ბა ში 
და ა და ნა შა უ ლა. აღ ნიშ ნუ ლის შემ დ გომ, კა ფის ფარ თის მე სა კუთ რემ პერ სო ნა ლის არა ნორ მა ტი უ ლი გა-
რეგ ნო ბი სა და ასო ცი ა ცი ით არა ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის 
მი უ ღებ ლო ბის მო ტი ვით, ცალ მ ხ რი ვად შეწყ ვი ტა „კივის” სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუფ თან და დე ბუ ლი ქი რავ ნო-
ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. კა ფის აქ ტი ვის ტე ბის სა ხე ლით EMC-მ სა ხალ ხო დამ ც ველს მი მარ თა დის კ რი მი ნა-
ცი ის ფაქ ტის დად გე ნის მოთხოვ ნით. 

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 27 ივ ლი სი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: საქ მე ში არ სე ბუ ლი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი, კერ ძოდ გან მ ცხა დებ-
ლე ბის ახ ს ნა- გან მარ ტე ბე ბი და საქ მე ში არ სე ბუ ლი სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, მათ შო რის, ფო ტო სუ რა-
თე ბი, მე სა კუთ რეს თან სა უბ რის აუდიო ჩა ნა წე რე ბი მი უ თი თებ და, რომ მე სა კუთ რემ პერ სო ნა ლის სხვა 
შე ხე დუ ლე ბი სა და ასო ცი ა ცი ით სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის მი უ ღებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე შეწყ ვი ტა ქი-
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რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. გან მ ცხა დებ ლე ბი მი უ თი თე ბენ, რომ მე სა კუთ რეს ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ-
ვე ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 526-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა ტივ სა დე ბი 
მი ზე ზი არ გა აჩ ნ და, მი სი მოპყ რო ბა „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პირ და პირ დის კ რი მი ნა ცი ას წარ მო ად გენ და. სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო 
დამ ც ველ მა მი მარ თა ფარ თის მე სა კუთ რეს და მის გან საქ მის ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ ზე ახ ს ნა- გან მარ-
ტე ბა და ახ ლო ე ბით ერ თი თვის ვა და ში მი ი ღო, სა დაც მე სა კუთ რე უარ ყოფ და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქტს 
და ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტას კა ნო ნით მი ნი ჭე ბულ უფ ლე ბას უკავ ში რებ და. მე სა კუთ რის პო ზი ცი ას-
თან და კავ ში რე ბით, EMC-მ წა რად გი ნა სა კუ თა რი მო საზ რე ბა და ხა ზი კი დევ ერ თხელ გა უს ვა იმ ფაქ-
ტობ რივ გა რე მო ე ბებს, რო მე ლე ბიც მე სა კუთ რის მხრი დან დის კ რი მი ნა ცი ა ზე მი უ თი თებ და.

შე დე გი: უშუ ა ლოდ დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნამ დე, 
EMC-მ მი მარ თა სა ხალ ხო დამ ც ველს და „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა-
ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მე დი ა ცი ის ფარ გ ლებ ში ითხო ვა მე სა კუთ რეს თან კო მუ ნი-
კა ცია და ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტის ვა დის გაზ რ და. მე სა კუთ რის წარ მო მად გე ნელ სა და 
სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის წარ მო მად გენ ლის კო მუ ნი კა ცი ით აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი და დე ბი თად გა დაწყ და, 
თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით მე სა კუთ რემ მა ინც შეწყ ვი ტა ქი რავ ნო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, საქ მეს 
ამ პე რი ო დის თ ვი საც სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტი სწავ ლობს.

 

`სისი ლო უ ნის” დის კ რი მი ნა ცი უ ლი რეკ ლა მა

საქ მე ეხე ბა ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მი მართ სტე რე ო პი ტე ბის გამ ყა რე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია კავშირი „საფარის” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: სა ქარ თ ვე ლოს ტე ლე არ ხებ ზე გა დის კომ პა ნია „სისი ლო უ ნის” არა-
სა თა ნა დო და არა ე თი კუ რი რეკ ლა მა, რო მე ლიც ლა ხავს ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის და სექ ს - მუ შა კე-
ბის ღირ სე ბას, ახ დენს მათ სტიგ მა ტი ზე ბას და დის კ რი მი ნა ცი ას. „სისი ლო უ ნის” რეკ ლა მის კად რ ში ჩანს 
ე.წ პა ნე ლი, სა დაც დგა ნან სექ ს - მუ შა კე ბი, მათ შო რის ერ თი ქროს დ რე სე რი (ქალის ტან საც მ ლით შე მო-
სი ლი მა მა კა ცი), რო მე ლიც შე საძ ლოა მი ა ნიშ ნ დებ დეს ტრან ს გენ დერ ქალ სექ ს - მუ შაკ ზე. მან ქა ნი დან 
ის მის შე ძა ხი ლი: „ბოზებს სი ცოცხ ლე”, ქროს დ რე სერ პირს ურე კავს ტე ლე ფო ნი, დე და სთხოვს მას, წა-
მო ი ღოს პუ რი. რეკ ლა მა მთავ რ დე ბა პო ლი ცი ის სი რე ნის ხმით, სექ ს - მუ შა კე ბი გარ ბი ან.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 12 ოქ ტომ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: სექ ს - მუ შა კებს სა ზო გა დო ე ბა, პო ლი ცია და ოჯა ხი ხში რად ანი ჭებს 
სტიგ მას. აღ ნიშ ნუ ლი ახ დენს მათ იზო ლი რე ბას სა ზო გა დო ე ბის გან. პრაქ ტი კა გვაჩ ვე ნებს, რომ სექ ს - 
მუ შა კე ბი ხში რად  ხდე ბი ან ფი ზი კუ რი და სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფის მსხვერ პ ლი. რაც შე ე ხე ბა ტრან ს-
გენ დერ სექს-მუ შა კებს, ისი ნი ორ მა გი ჩაგ ვ რის მსხვერ პ ლ ნი არი ან, სა კუ თა რი გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბი სა 
და სექ ს - მუ შა კო ბის გა მო. ტრან ს გენ დერ სექ ს - მუშ კებს კლი ენ ტე ბი ხში რად არ უხ დი ან ფულს, სცე მენ, 
აუპა ტი უ რე ბენ, ძარ ც ვა ვენ. ისი ნი არი ან სქე სობ რი ვად გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი რის-
კის ქვეშ. სტიგ მის გა მო, სექ ს - მუ შა კებს ხე ლი ეშ ლე ბათ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა შიც.
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ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის კო მი კურ პერ სო ნა ჟე ბად წარ მო ჩე ნა, მა თი პრობ ლე მე ბის სა სა ცი ლოდ აგ-
დე ბა, სტიგ მის შემ ც ვე ლი ფრა ზე ბის და ძა ხე ბა (`ბოზებს სი ცოცხ ლე”) არ ღ ვევს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბას და ახ დენს დის კ რი მი ნა ცი ას, „დისკრიმინაციის 
ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე. გან მ ცხა დე ბელ მა მი მარ თა რო გორც კო მუ ნი კა ცი ე ბის მა რე გუ-
ლი რე ბელ ეროვ ნულ სა ა გენ ტოს, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველს.

მოთხოვ ნა: მა რე გუ ლი რე ბელ კო მი სი ას: „სისი ლო უ ნის” რეკ ლა მის, რო გორც არა სა თა ნა დო რეკ ლა-
მის შე ჩე რე ბა. სა ხალ ხო დამ ც ველს: „სისი ლო უნ მა” აღ მოფხ ვ რას დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბა, კერ ძოდ 
უარი თქვას ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის და სექ ს - მუ შა კე ბის მი მართ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი რეკ ლა მის გა-
მო ყე ნე ბა ზე, რო გორც სა ტე ლე ვი ზიო ეთერ ში, ასე ვე ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში.

შე დე გი: სა ხალ ხო დამ ც ველ მა გა მოს ცა ზო გა დი წი ნა და დე ბა და მი უ თი თა, რომ „სისი ლო უ ნის” რეკ ლა მა 
არის სტე რე ო ტი პე ბის შემ ც ვე ლი და ხელს უწყობს დის კ რი მი ნა ცი ას.

 

შო თა კიკ ნა ძე (მომჩინვანის სა ხე ლი შეც ვ ლი ლი ა) სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს, 
ოთარ ღუ დუ შა უ რის სა ხე ლო ბის კლი ნი კის ფსი ქი ატ რი უ ლი გან ყო ფი ლე ბის და ტაქ სის მძღო ლის 
წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა მსმ (მამაკაცი, რო მელ საც სექ სი აქვს მა მა კაც თან) სექ ს მუ შა კის მი მართ სა პატ რუ ლო პო
ლი ცი ის, სა მე დი ცი ნო მუ შა კე ბის, პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბის გა მომ ძი ებ ლის, ტაქ სის მძღო ლის მხრი დან 
არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „იდენტობას” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 2014 წლის 12 ოქ ტომ ბერს, ღა მის და ახ ლო ე ბით ორ სა ათ ზე შო თა 
კიკ ნა ძე, რო მე ლიც ტრან ს გენ დე რი ქა ლი და ამავ დ რო უ ლად, სექ ს- მუ შა კი ა, იმ ყო ფე ბო და ქა ლაქ თბი ლის ში 
გმირ თა მო ედ ნის მიმ დე ბა რე ცირ კის ტე რი ტო რი ა ზე. იქ ღა მის სა ა თებ ში სექ ს -მუ შა კე ბი დგა ნან ან გა და-
ად გილ დე ბი ან ხოლ მე. ეს ტე რი ტო რია ასე ვე ცნო ბი ლი ა, რო გორც გე ი, ბი სექ სუ ა ლი, ტრან ს გენ დე რი, მსმ 
ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბის სო ცი ა ლი ზა ცი ის ად გი ლი. შო თა კიკ ნა ძის სი ახ ლო ვეს სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის 
ეკი პა ჟის მან ქა ნა გა ჩერ და. სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლებ მა შო თა კიკ ნა ძეს ცირ კის მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბა მოს თხო ვეს, ბრძა ნე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში კი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
სა მარ თ ლ დარ ღ ვე ვის თ ვის და ჯა რი მე ბით და ე მუქ რ ნენ. ორ გა ნი ზა ცია „იდენტობამ” ჩა ა ტა რა თვი სობ რი ვი 
კვლე ვა თბი ლის ში მსმ სექ ს მუ შაკ თა უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბით, რო მელ მაც აჩ ვე ნა, რომ 
სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის თა ნამ შ რომ ლე ბის მხრი დან სექ ს მუ შა კე ბის თ ვის გა და ად გი ლე ბის შეზღუდ ვამ 2014 
წლის ზაფხუ ლის პე რი ო დი დან სის ტე მუ რი ხა სი ა თი მი ი ღო, და რომ პო ლი ცი ის ღო ნის ძი ე ბე ბი არ ემ სა ხუ-
რე ბა რა ი მე ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის მიღ წე ვას. იმ შემ თხ ვე ვებ შიც კი, თუ ასე თი მი ზა ნი არ სე ბობს, სა ეჭ ვო ა, 
პო ლი ცი ის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი შემ ზღუდ ვე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ამ მიზ ნის მიღ წე ვის პრო პორ ცი უ ლი იყოს.

შო თა კიკ ნა ძემ უარი თქვა ტე რი ტო რი ის და ტო ვე ბა ზე, რა საც სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის მხრი დან მის მი მართ 
სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა მოჰ ყ ვა, რაც გა მო ი ხა ტე ბო და ჰო მო ფო ბი ურ გა მო ნათ ქ ვა მებ ში. მა გა ლი თად, 
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ერ თ -ერ თ მა სა მარ თალ დამ ცავ მა აგ რე სი უ ლი ტო ნით უთხ რა შო თა კიკ ნა ძეს: „აქ პი და რას ტე ბის ად გი ლი 
არ არის!”. ემო ცი უ რი აღელ ვე ბის ნი ა დაგ ზე, შო თა კიკ ნა ძემ ცუ დად იგ რ ძ ნო თა ვი და სას წ რა ფო სა მე დი-
ცი ნო დახ მა რე ბა გა მო ი ძა ხა. სას წ რა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის თა ნამ შ რომ ლებ მა შო თა კიკ ნა ძეს მის-
ცეს და მამ შ ვი დე ბე ლი მე დი კა მენ ტი. სას წ რა ფო დახ მა რე ბის ექიმ მა, შო თა კიკ ნა ძის თან დას წ რე ბით ხმა-
მაღ ლა სხვა ექი მებ სა და სა მარ თა დამ ცა ვებს მი მარ თა: „ერთი ამას შე ხე დე, რა ჰგავს! კა ცია თუ ქა ლი?”.

სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის მოთხოვ ნით, შო თა კიკ ნა ძე სას წ რა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მან ქა ნამ გა და-
იყ ვა ნა ღუ დუ შა უ რის სა ხე ლო ბის კლი ნი კის ფსი ქი ატ რი ულ გან ყო ფი ლე ბა ში. იქ მას მოთხო ვეს მკურ ნა-
ლო ბა ზე თან ხ მო ბის დო კუ მენ ტ ზე ხე ლის მო წე რა, რაც კიკ ნა ძემ არ გა ა კე თა. ამის შემ დეგ, სა მე დი ცი ნო 
მუ შაკ მა შო თა კიკ ნა ძეს უხე შად მო კი და ტან საც მელ ზე ხე ლი, იძუ ლე ბით მი იყ ვა ნა გან ყო ფი ლე ბის მთა-
ვარ გა სას ვ ლელ კა რე ბამ დე და წიხ ლი ამო არ ტყა. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით, შო თა კიკ ნა ძემ ინ ცი-
დენ ტის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე და რე კა 112-ში, და ა ფიქ სი რა მომ ხ და რი ფაქ ტი და გა მო ი ძა ხა სა პატ რუ ლო 
პო ლი ცი ა. ად გილ ზე მო სულ სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის თ ვის ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის მი ცე მის შემ დეგ, მან დი-
დუ ბე- ჩუ ღუ რე თი ის პო ლი ცი ის სამ მარ თ ვე ლოს პირ ველ გან ყო ფი ლე ბა ში ასე ვე გა ა კე თა ახ ს ნა- გან მარ-
ტე ბა ზე მო აღ ნიშ ნულ ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით. პო ლი ცი ის შე ნო ბი დან გა მო სულ მა შო თა კიკ ნა ძემ 
და მას თან ერ თად მყოფ მა „იდენტობას” თა ნამ შ რო მელ მა გა ა ჩე რეს ტაქ სი. შო თა კიკ ნა ძე მძღოლს შე-
უ თან ხ მ და და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ სა და ფას ზე. მან ქა ნის უკა ნა სა ლონ ში დაჯ და „იდენტობის” თა ნამ-
შ რო მე ლი, მძღო ლის გვერ დით შო თა კიკ ნა ძემ და ა პი რა დაჯ დო მა. მძღო ლი და აკ ვირ და მგზავრს და 
მიხ ვ და, რომ შო თა კიკ ნა ძე ქა ლის კა ბა ში ჩაც მუ ლი ბი ო ლო გი უ რი მა მა კა ცი იყო. ამის შემ დეგ მძღოლ მა 
გა ნაცხა და, რომ არ სად წას ვ ლას არ აპი რებ და. მძღოლ მა მგზავ რებს მან ქა ნის და ტო ვე ბა მოს თხო ვა. 
მგზავ რებ მა შე ას რუ ლეს მძღო ლის მოთხოვ ნა.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2014 წლის 18 ოქ ტომ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 22-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის თა ნახ-
მად, „ყველას, ვინც კა ნო ნი ე რად იმ ყო ფე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, აქვს ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე თა ვი-
სუ ფა ლი მი მოს ვ ლის უფ ლე ბა”, რაც გუ ლის ხ მობს იმა საც, რომ ადა მი ანს აქვს უფ ლე ბა, თა ვი სუფ ლად 
გა და ად გილ დე ბო დეს სა ჯა რო სივ რ ცე ში. კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-17 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის მი ხედ ვით, და უშ-
ვე ბე ლია ადა მი ა ნის პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი მოპყ რო ბა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად 
თა ვი სუფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-3 მუხ ლიც კრძა ლავს ადა მი ა ნის მი მართ და მამ ცი რე ბელ 
მოპყ რო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი აკ რ ძალ ვა აბ სო ლუ ტუ რი ხა სი ა თი სა ა, არ არ სე ბობს ასე თი მოპყ რო ბის დაშ-
ვე ბის არც ერ თი სა ფუძ ვე ლი. „პოლიციის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-18 მუხ ლის „ზ” პუნ ქ-
ტით გან საზღ ვ რუ ლი ა, რომ პო ლი ცი ა, სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რ თხო ე ბი სა და მარ თ ლ წეს რი გი სათ ვის 
საფ რ თხის თა ვი დან აცი ლე ბის ან მა თი დარ ღ ვე ვის მიზ ნით თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში, უფ ლე-
ბა მო სი ლი ა, პირს რო მე ლი მე ად გი ლის და ტო ვე ბა მოთხოვს და კონ კ რე ტულ ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვ ლაც 
აუკ რ ძა ლოს. ამა ვე კა ნო ნის 25-ე მუხ ლი პო ლი ცი ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებს ად გენს. მო ცე მუ ლი 
აკ რ ძალ ვა შე იძ ლე ბა და წეს დეს, ხო ლო და წე სე ბუ ლი გაგ რ ძელ დეს, მხო ლოდ იმ დრო ით, რაც შე იძ ლე ბა 
დას ჭირ დეს საფ რ თხის თა ვი დან აცი ლე ბას ან აღ მოფხ ვ რას.

მოთხოვ ნა: შო თა კიკ ნა ძემ სა ხალ ხო დამ ც ველს 2014 წლის 18 ოქ ტომ ბერს მოს თხო ვა მი თი თე ბუ ლი 
გა რე მო ე ბე ბის შეს წავ ლა და სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა. 2014 წლის 2 თე ბერ ვალს, საქ მის წარ მო ე ბა ში ოფი-
ცი ა ლუ რად ჩა ერ თო ორ გა ნი ზა ცია „იდენტობა”, რო მელ მაც და ა ზუს ტა შო თა კიკ ნა ძის მოთხოვ ნე ბი და 
მა თი სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა.



48

კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

შე დე გი: სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტ მა 2014 წლის 15 
ოქ ტომ ბერს მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის დე პარ ტა-
მენტს, ეც ნო ბე ბი ნათ, რა მი ზანს ემ სა ზუ რე ბო და ცირ კის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე სა მარ თალ დამ ცა-
ვე ბის მხრი დან მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი, კერ ძოდ მათ თ ვის გა და ად გი ლე ბის აკ რ ძალ ვა 
და რამ დე ნად და ცუ ლი იყო სექ სუ ა ლუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნელ თა უფ ლე ბე ბი, ასე ვე შსს-ს 
სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის თ ვის მი ე წო დე ბი ნა ინ ფორ მა ცია ჰო მო ფო ბი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის თა-
ვი დან ასა რი დებ ლად სა მარ თალ დამ ცავ თა მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა და გა ტა რე ბუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ.

2014 წლის 1 ოქ ტო ბერს შსს სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტი დან მი ღე ბუ ლი წე რი ლით სა ხალ ხო 
დამ ც ველს ეც ნო ბა, რომ შსს სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტი, კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, 
სის ტე მა ტუ რად ახორ ცი ე ლებ და პრე ვენ ცი ულ ღონ ს ძი ე ბებს თბი ლი სის სა რის კო უბ ნებ ში, მათ შო რის 
ცირ კის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე. ამა ვე წე რი ლის მი ხედ ვით, ჰო მო ფო ბი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ფარ გ ლებ ში 2014 წლის 9 ივ ლი სი დან სსიპ შს აკა დე მი ა-
ში მიმ დი ნა რე ობ და პატ რულ -ინ ს პექ ტო რე ბის გა დამ ზა დე ბა.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტ მა 2015 წლის 7 თე ბერ ვალს ასე ვე გა-
მო ითხო ვა ინ ფორ მა ცია დი დუ ბე- ჩუ ღუ რე თის პო ლი ცი ის სამ მარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი გან ყო ფი ლე ბი დან, 
რა ზეც მათ პა სუ ხი 2015 წლის 5 მარტს გას ცეს. აღ ნიშ ნუ ლი პა სუ ხის მი ხედ ვით, პო ლი ცია და სას წ რა-
ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი ეხ მა რე ბოდ ნენ შო თა კიკ ნა ძეს, კერ ძოდ შო თა კიკ ნა ძე 
ცირ კის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ი დან გა და იყ ვა ნეს ღუ დუ შა უ რის სა ხე ლო ბის კლი ნი კის ფსი ქი ატ რი ულ 
გან ყო ფი ლე ბა ში, სა დაც შეს თა ვა ზეს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა. ამ შე თა ვა ზე ბა ზე შო თა კიკ-
ნა ძემ უარი გა ნაცხა და. შსს-ს წე რი ლის თა ნახ მად, კლი ნი კის სა ნი ტა რის გა სა უბ რე ბის ოქ მი დან, შო თა 
კიკ ნა ძის მი მართ არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბა არ და დას ტურ და, ვი ნა ი დან შო თა კიკ ნა ძის მი ერ მი თი თე-
ბულ მა სა ნი ტარ მა უარ ყო წიხ ლის ამორ ტყ მის ფაქ ტი. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
დე პარ ტა მენ ტ მა 2015 წლის 18 მარტს დი დუ ბე- ჩუ ღუ რე თის პო ლი ცი ის სამ მარ თ ვე ლოს I გან ყო ფი ლე ბას 
წე რი ლო ბით მი მარ თა და საქ მე ში არ სე ბუ ლი მა სა ლე ბი, მათ შო რის გა სა უბ რე ბის ოქ მე ბი გა მო ითხო ვა.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტ მა გან ცხა დე ბა ზე სა მარ თალ წარ მო ე ბა 
და ას რუ ლა, რად გან შსს 2015 წლის 23 აპ რი ლის სა პა სუ ხო წე რი ლით აცხა დებს, რომ შსს გე ნე რა ლურ-
მა ინ ს პექ ცი ამ შე ის წავ ლა აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე და და ად გი ნა, რომ შსს მომ სა ხუ რე თა მხრი დან ად გი ლი არ 
ჰქო ნია ად მი ნის ტ რა ცი ულ გა დაც დო მას. ამას თან, შო თა კიკ ნა ძე არ გა მოცხად და არც შსს გენ. ინ ს პექ-
ცი ა ში და არც სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტ ში და არ წა რად გი ნა მა-
სა ლე ბი და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც მოხ დე ბო და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გა დაც დო მის 
ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნა.
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ადა მი ა ნის დის კ რი მი ნა ცია მი სი სქე სი სა და გენ დე რის მი ხედ ვით და უშ ვე ბე ლი ა, რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო სა ერ თა შო რი სო 
კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით. 

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლი პირ და პირ მი უ თი თებს სქესს, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის სა ფუძ-
ველს. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სქე სი დის კ რი მი ნა ცი ის კლა სი კუ რი ნი შა ნი ა. გა ე როს 1979 წლის კონ ვენ ცია 
ქალ თა მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ შე ე ხე ბა კონ კ რე ტუ ლად დის კ რი მი ნა-
ცი ას სქე სის ნიშ ნით.

დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლი ით ვა ლის-
წი ნებს სქესს, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -ერთ ნი შანს. დის კ რი მი ნა ცი ას სქე სის ნიშ ნით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ად გი ლი ეთ მო ბა ევ რო კავ ში რის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ქარ ტი ა ში.

 

კავ ში რი „საფარი” ტე ლე კომ პა ნია „ტაბულას” წი ნა აღ მ დეგ, ქა ლის სხე ულ ზე გან თავ სე ბუ ლი სუ ში, 
გა და ცე მა „რესტორანი”

საქ მე ეხე ბა რეკ ლა მა ში ქა ლის სხე უ ლის ობი ექ ტი ვი ზა ცი ას და გენ დე რულ დის კ რი მი ნა ცი ას

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია კავშირი „საფარის” მი ერ

საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 2014 წლის აპ რილ ში, ტე ლე კომ პა ნია „ტაბულას” ეთერ ში გა ვი და 
გა და ცე მა „რესტორანის” რეკ ლა მა. აღ ნიშ ნულ რეკ ლა მა ში, ნა ხე ვა რი წუ თის გან მავ ლო ბა ში ჩან და ქა-
ლის სრუ ლი ად შიშ ველ სხე ულ ზე გან თავ სე ბუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტი.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2014 წლის ოქ ტომ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის მე ო რე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი მი უ თი თებს: „პირდაპირი დის კ რი მი ნა ცია არის ისე თი მოპყ-
რო ბა ან პი რო ბე ბის შექ მ ნა, რო მე ლიც პირს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი უფ ლე ბე-
ბით სარ გებ ლო ბი სას ამ კა ნო ნის პირ ველ მუხ ლ ში მი თი თე ბუ ლი რო მე ლი მე ნიშ ნის გა მო არა ხელ საყ რელ 
მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს ანა ლო გი ურ პი რო ბებ ში მყოფ სხვა პი რებ თან შე და რე ბით”. ქა ლე ბის მი მართ 
დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბად ჩა ით ვ ლე ბა ნე ბის მი ე რი გან ს ხ ვა ვე ბა, გა მო რიცხ ვა თუ შეზღუდ ვა, რაც 
და კავ ში რე ბუ ლია სქეს თან და რო მე ლიც ამ ცი რებს ან აკ ნი ნებს ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნას წო რო ბას 
პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ, კულ ტუ რულ თუ სხვა სფე რო ში. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ვით ვა ლის-
წი ნოთ სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ქალ თა მი მართ სტე რე ო ტი პუ ლი რო ლე ბის მი კუთ ვ ნე ბის შე სა ხებ. 
1995 წელს ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ კონ ფე რენ ცი ა ზე მი ღე ბულ იქ ნა ე.წ. პე კი ნის პლატ-
ფორ მა, რო მე ლიც მი უ თი თებს, რომ მე დი ამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს არას ტე რე ო ტი პუ ლი ქა ლის რო ლის 
წარ მო ჩე ნა ტე ლე ვი ზი ა ში. არ უნ და იქ ნეს გაშ ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ქა ლი არის 
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მხო ლოდ სექ სუ ა ლუ რი ობი ექ ტი. მე დი ამ მხა რი უნ და და უ ჭი როს სექ სის ტუ რი რეკ ლა მე ბის აკ რ ძალ ვის 
შე სა ხებ ღო ნის ძი ე ბებს. 2002 წელს ევ რო პის სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბ ლე ამ მი ი ღო დო კუ მენ ტი სა ხელ წო-
დე ბით „ქალის რო ლი მე დი ა ში”, სა დაც მი თი თე ბუ ლი ა, რომ უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში, ქა ლი მე დი ა ში წარ-
მოდ გე ნი ლი ა, რო გორც სექ სის ობი ექ ტი ან ოჯახ თან და კავ ში რე ბუ ლი არ სე ბა, რაც გენ დე რუ ლი დის კ-
რი მი ნა ცი ი სა და სტე რე ო ტი პე ბის შექ მ ნის წყა რო ა.

მოთხოვ ნა: გან მ ცხა დე ბე ლი სთხოვს სა ხალ ხო დამ ც ველს, მი იჩ ნი ოს ტე ლე კომ პა ნია „ტაბულას” ეთერ-
ში გა სუ ლი გა და ცე მა „რესტორანის” რეკ ლა მა დის კ რი მი ნა ცი უ ლად და სექ სის ტუ რი ში ნა არ სის მქო ნე 
პრო დუქ ცი ად.

შე დე გი: სა ხალ ხო დამ ც ველ მა წე რი ლით მი მარ თა ტე ლე კომ პა ნია „ტაბულას” და სთხო ვა, ეც ნო ბე ბი ნა 
მის თ ვის, აპი რებს თუ არა ტე ლე კომ პა ნია „ტაბულა” პრო მო რგო ლის ინ ტერ ნე ტი დან ამო ღე ბას, იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მსგავ ს მა რეკ ლა მებ მა შე საძ ლოა ხე ლი შე უწყოს ქალ თა მი მართ არ სე ბუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის გამ ყა რე ბას და წა ა ხა ლი სოს სქე სის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ა. „ტელეკომპანია „ტაბულა” 
„არ იზი ა რებს სა ხალ ხო დაც ვე ლის შე ფა სე ბას, რომ გა და ცე მა რეს ტო რა ნის პრო მო ამ ყა რებს სტე რე ოტ-
პებს და ახა ლი სებს სქე სის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ას”.

 

თ.ს. შ.რ.ს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა დამ საქ მებ ლის მი ერ და საქ მე ბუ ლის სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია კავშირი „საფარის” მი ერ 

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: თ.ს. მუ შა ობ და ერ თ -ერთ კომ პა ნი ა ში, რო მე ლიც სა ტე ლე ვი ზიო ეთერ ში 
გა სას ვ ლე ლად ქმნი და იუმო რის ტულ გა და ცე მას. თ.ს. ას რუ ლებ და მსა ხი ო ბის მო ვა ლე ო ბას. შ.რ. იყო 
თ.ს.-ის უშუ ა ლო ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. თ.ს.-ის მი მართ შ.რ.-ს მხრი დან წლე ბის მან ძილ ზე ად გი ლი ჰქონ და 
სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის რო გორც ფი ზი კურ, ასე ვე ვერ ბა ლუ რი ფორ მას. შ.რ. გა მუდ მე ბით აკე თებ-
და და მამ ცი რე ბელ და შე უ რაცხ მ ყო ფელ კო მენ ტა რებს მო სარ ჩე ლის გა რეგ ნო ბა ზე, ჩაც მუ ლო ბა ზე, 
ასაკ ზე, სქეს სა და პი რად ცხოვ რე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი და საქ მე ბულს უქ მ ნი და მტრულ სა მუ შაო გა რე მოს. 
სა ბო ლოდ, შ.რ.-მ თ.ს.-ს კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლის და მფარ ვე ლო ბის სა ნაც ვ ლოდ სქე სობ რი ვი კავ ში რის 
დამ ყა რე ბა შეს თა ვა ზა. აღ ნიშ ნუ ლი შე თა ვა ზე ბის შემ დეგ, თ.ს.-მ თა ვი შე უ რაც ყო ფი ლად იგ რ ძ ნო და 
სამ სა ხუ რის და ტო ვე ბა გა დაწყ ვი ტა. სამ სა ხუ რი დან წას ვ ლის სა კითხის გან ხილ ვი სას, შ.რ. შე პირ და მო-
სარ ჩე ლეს, რომ მი სი მხრი დან სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას ად გი ლი აღარ ექ ნე ბო და. შე ვიწ რო ე ბის გან თა-
ვის დაც ვის მიზ ნით, თ.ს.-მ აღ ნიშ ნუ ლი სა უ ბა რი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით ჩა ი წე რა. შ.რ.-ს და პი რე ბის 
მი უ ხე და ვად, თ.ს.-ს მი მართ სამ სა ხურ ში კვლავ იყო მტრუ ლი გა რე მო, რაც თ.ს.-მ უშუ ა ლო უფ როს თან 
გა აპ როს ტე ტა. მო პა სუ ხემ თ.ს.-ს გა ნუცხა და, რომ მის შე თა ვა ზე ბა ზე უარის თქმით, თ.ს.-მ და კარ გა 
შ.რ.-ს და დე ბი თი გან წყო ბა და ახ ლა იგი თვი თონ უნ და გამ კ ლა ვე ბო და სამ სა ხურ ში წარ მოქ მ ნილ პრობ-
ლე მებს. სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის ფაქ ტის გა მე ო რე ბის შემ დეგ, თ.ს.-მ სამ სა ხუ რი და ტო ვა.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 30 ივ ნი სი
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სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა:

მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ მის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბა არის გენ დე რუ-
ლი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია და მი უ თი თებს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლ სა და დის კ რი-
მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პირ ველ მუხ ლ ზე. მო სარ ჩე ლე 
გან მარ ტავ ს , რომ დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ კა ნო ნის მოქ მე დე ბა ვრცელ დე ბა ფი ზი კუ რი 
პი რის ქმე დე ბებ ზეც ყვე ლა სფე რო ში. მო სარ ჩე ლე მი უ თი თებს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ სა-
ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის და ნა წეს ზე, რო მე ლიც აქ ცენტს სა მუ შაო ად გილ ზე სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბა ზე 
აკე თებს და მას და უშ ვებ ლად მი იჩ ნევს. მო სარ ჩე ლე ეყ რ დ ნო ბა შრო მის კო დექ სის ნორ მებს, რო მე ლიც 
შრო მით სფე რო ში დის კ რი მი ნა ცი ის ორ სა ხეს გა მო ყოფს: თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის დარ ღ ვე ვა სა და შე-
ვიწ რო ე ბას. მო სარ ჩე ლე მი უ თი თებს ქმე დე ბის არა სას ურ ვე ლო ბა სა და მის მძი მე ხა სი ათ ზე.

მოთხოვ ნა: თ.ს. მო ითხოვს მის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის – სექ სუ ა ლუ-
რი შე ვიწ რო ე ბის ფაქ ტის გან მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბას. 

შე დე გი: თ.ს-ს სარ ჩე ლი წარ მო ე ბა შია მი ღე ბუ ლი, სა სა მარ თ ლო სხდო მა ჯერ არ ჩა ნიშ ნუ ლა. მო სარ ჩე-
ლემ მი მარ თა სა ხალ ხო დამ ც ველს სა სა მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბის წარ დ გე ნის თხოვ ნით.

 

კა ცის თ ვის ბავ შ ვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბის არარ სე ბო ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბის შე
მოწ მე ბა

საქ მე ეხე ბა კა ცის თ ვის შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბის არ სე ბო ბას და მი სი ანაზღა უ რე ბის სა კითხს.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: შრო მის კო დექ სით, ბავ შ ვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბის დამ დ-
გე ნი ნორ მა ბუნ დო ვა ნია და არ ჩანს, რამ დე ნად არი ან კა ცე ბი ამ უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტე ბი. 
ნორ მა ინ ტერ პ რე ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ჯან დაც ვის მი ნის ტ რის 2006 წლის 25 აგ ვის ტოს და 2007 
წლის 25 სექ ტემ ბ რის ბრძა ნე ბე ბით, კა ცე ბი სა ერ თოდ გა მო რიცხულ ნი არი ან შვე ბუ ლე ბის თ ვის კა ნონ მ-
დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ანაზღა უ რე ბის მიმ ღებ პირ თა კა ტე გო რი ი დან. 
ბავ შ ვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბით და შვე ბუ ლე ბის ანაზღა უ რე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბენ რო გორც 
ბავ შ ვის ბი ო ლო გი უ რი დე დე ბი, ასე ვე მშვი ლე ბე ლი მა მე ბი.

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: სარ ჩე ლით წარ მოდ გე ნი ლია არ გუ მენ ტა ცი ა, რო მე ლიც ერ თი მხრივ, ასა-
ბუ თებს, რომ შრო მის კო დექ სის 27-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქ ტ ში მი თი თე ბუ ლი ტერ მი ნი „დასაქმებული~, 
რო მელ საც ამ შემ თხ ვე ვა ში შვე ბუ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა გა აჩ ნი ა, უნ და გა ნი მარ ტოს მი სი ში ნა არ-
სობ რი ვი დატ ვირ თ ვით და დღე ვან დე ლი რე დაქ ცი ით ის არ მო ი ცავს კაცს, ან რო გორც მი ნი მუმ, ნორ-
მა იძ ლე ვა ინ ტერ პ რე ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სის, აგ რეთ ვე სა ქარ თ ვე ლოს 
შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის #231/ნ ბრძა ნე ბა გან საზღ ვ რავს წესს, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ერ თი მხრივ, ბუნ დო ვა ნია მა მა კა ცე ბის, ბავ შ ვის ბი ო ლო გი უ რი მა მე ბის უფ ლე ბა, 
ისარ გებ ლონ ბავ შ ვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბით, ხო ლო მე ო რე მხრივ, მათ გა მო რიცხუ ლი აქვთ უფ ლე-
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ბა, მი ი ღონ ანაზღა უ რე ბა და სა ხე ლე ბუ ლი შვე ბუ ლე ბის თ ვის. მო სარ ჩე ლე მხა რის მტკი ცე ბით, კა ცებს არ 
გა აჩ ნი ათ ბავ შ ვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბა. ამას თან, ბავ შ ვის შვი ლად ამ ყ ვან მა მას გა აჩ ნია 
უფ ლე ბა, თა ვი სუფ ლად ისარ გებ ლოს რო გორც და სა ხე ლე ბუ ლი შვე ბუ ლე ბით, ისე მი სი სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბით. შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლე მხა რე მი იჩ ნევს, რომ ბავ შ ვის ბი ო ლო გი უ რი მა მე ბი დი ფე რენ ცი-
რე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში არი ან ერ თი მხრივ ბავ შ ვის ბი ო ლო გი ურ დე დებ თან შე და რე ბით, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, ისი ნი უარეს უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან ბავ შ ვის შვი ლად ამ ყ ვან მა მებ თან შე და-
რე ბით.

მოთხოვ ნა: სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სის 27-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის, 28-ე და 29-ე მუხ ლე ბის; 
სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 2006 წლის 25 აგ ვის ტოს 
N231/ნ ბრძა ნე ბის „ორსულობის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შ ვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის ანაზღა უ რე ბის 
წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე~ მე-6 მუხ ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბი სა და ამა ვე ბრძა ნე ბის მე-10 მუხ ლის 
მე-6 პუნ ქ ტის; „დროებითი შრო მი სუ უ ნა რო ბის ექ ს პერ ტი ზის ჩა ტა რე ბის და სა ა ვად მ ყო ფო ფურ ც ლის 
გა ცე მის წე სის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტ რის 
2007 წლის 25 სექ ტემ ბ რის N281/ნ ბრძა ნე ბის მე-6 მუხ ლის მე-6 პუნ ქ ტის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბის შე სა ხებ 
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლ თან, 30-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქ ტ თან, აგ რეთ ვე 36-ე მუხ ლის 
პირ ველ და მე-2 პუნ ქ ტე ბის არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რად ცნო ბა.

შე დე გი: წარ დ გე ნი ლია კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლი. ამას თან, საქ მე ზე მიმ დი ნა რე ობს სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის საწყი სი ეტა პი. ამ ეტა პის თ ვის, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მხრი დან საქ მე ზე არ ყო ფი-
ლა წარ დ გე ნი ლი სა სა მარ თ ლოს მე გობ რის მო საზ რე ბა.

 

თ.თ. სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ.

საქ მე ეხე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლის მი მართ პო ლი ცი ის მხრი დან გენ დე რულ დის კ რი მი ნა ცი ას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია კავშირი „საფარის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: თ.თ.-ის შვი ლი მ. წ. 2013 წლი დან იმ ყო ფე ბო და არა რე გის ტ რი რე ბულ ქორ-
წი ნე ბა ში ლ.მ.-სთან. ლ.მ. ქორ წი ნე ბის გან მავ ლო ბა ში სის ტე მა ტუ რად ძა ლა დობ და მ.წ.-ზე რო გორც 
სიტყ ვი ე რად, ასე ვე ფი ზი კუ რად. მა თი თა ნაცხოვ რე ბის მან ძილ ზე პირ ვე ლი ზა რი 112-ში 2014 წლის 
აპ რილ ში და ფიქ სირ და. ოქ მ ში მ.წ. მი უ თი თებს, რომ მის მი მართ გან ხორ ცი ელ და სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ-
ყო ფა და მკვლე ლო ბის მუ ქა რა. შემ დე გი გა მო ძა ხე ბა ფიქ სირ დე ბა 2014 წლის 22 სექ ტემ ბერს, სა დაც 
მ.წ. მი უ თი თებს, რომ მის მი მართ ად გი ლი ჰქონ და ფი ზი კურ და სიტყ ვი ერ შე უ რაცხ ყო ფას, თუმ ცა ოქ-
მ ში ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფის ფაქ ტი აღარ არის აღ ნიშ ნუ ლი. ამ კონ ფ ლიქ ტის შემ დეგ, მ.წ. წა მო ვი და 
ყო ფი ლი მე უღ ლის სახ ლი დან, თუმ ცა მის მი მართ სის ტე მა ტი უ რად გრძელ დე ბო და მუ ქა რა რო გორც 
სა ტე ლე ფო ნო მე სი ჯე ბის სა შუ ა ლე ბით, ასე ვე პი რა დად. ყო ფი ლი მე უღ ლე მას ეზო დან ყვე ლას გა სა გო-
ნად ემუქ რე ბო და, რომ მან ქა ნას და უწ ვავ და. რამ დე ნი მე დღე ში, სახ ლ თან დახ ვ და კი დეც ჩა საფ რე ბუ ლი. 
მ.წ.-ს იქ ვე მდგო მი უც ნო ბი და ეხ მა რა. მ.წ-ის თა ნამ შ რომ ლებ მა ლ.მ. რამ დენ ჯერ მე მ.წ.-ს სამ სა ხურ-
თან შე ნიშ ნეს. მკვლე ლო ბის წი ნა დღეს, მო ძა ლა დე მ.წ.-ს ტაქ სით გა მო ე კი და და ავა რი ულ სი ტუ ა ცი ებს 
უქ მ ნი და. მ.წ. პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა შიც წერ და გან ცხა დე ბებს და დახ მა რე ბას ითხოვ და. პო ლი ცია 
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მას პა სუ ხობ და, რომ მხო ლოდ ფი ზი კუ რი შე უ რაცხ ყო ფის შემ თხ ვე ვა ში შეძ ლებ დ ნენ რე ა გი რე ბას, და 
მუ ქა რი სა და სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფი სას, ისი ნი უძ ლუ რე ბი იყ ვ ნენ. ერ თა დერ თი რე ა გი რე ბა პო ლი ცი-
ის მხრი დან იყო ლ.მ.-სთვის ხელ წე რი ლის და წე რის მოთხოვ ნა, თუმ ცა ხელ წე რი ლი არ არის კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბა და მას იური დი უ ლი ძა ლა არ აქვს. 2014 წლის 17 ოქ ტომ ბერს, ლ.მ.-მ 
სამ სა ხურ ში მი ა კითხა მ. წ.-ს და ცეცხ ლ სას რო ლი იარა ღით მოკ ლა, შემ დ გომ კი თა ვი მო იკ ლა.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 7 აგ ვის ტო

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: მო სარ ჩე ლე მი უ თი თებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პო ლი ცი ე ლის მო ვა ლე ო ბებ ზე და ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სით 
გან საზღ ვ რუ ლი შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო ცე მის წეს ზე და თვლის, რომ შსს-ს მხრი დან კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბი და ირ ღ ვა, რაც ქმნის სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს პა სუ ხიმ გებ ლო ბის სა ფუძ ველს. მო სარ-
ჩე ლე მი უ თი თებს, რომ პო ლი ცი ელ თა მხრი დან და ირ ღ ვა სა არ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი და სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ცი ის ეთი კის კო დექ სი. მო სარ ჩე ლე მი უ თი-
თებს, რომ პო ლი ცი ე ლე ბის მხრი დან მოხ და მ.წ.-ს დის კ რი მი ნა ცია გენ დე რუ ლი ნიშ ნით. პო ლი ცი ლე ბის 
მხირ დან და ირ ღ ვა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-2 მუხ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა და მე-14 მუხ ლი, რო მე ლიც 
ით ვა ლის წი ნებს დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვას. დარღ ვე ვუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ კონ ვენ ცი ა.

მოთხოვ ნა: პო ლი ცი ე ლე ბის მხრი დან მო ვა ლე ო ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის გან 
მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: მიმ დი ნა რე ობს საქ მის წარ მო ე ბა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში.
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სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით, ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია პირ და პირ 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა კლა სი კურ ნი შანს წარ მო ად გენს. ქო ნებ რი-
ვი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცია „მკაცრი შე ფა სე ბის” ტეს ტით უნ და შე ფას დეს (მოპასუხემ უნ და და ა სა ბუ თოს, რომ 
დი ფე რენ ცი რე ბა ემ სა ხუ რე ბა მწვა ვე და და უძ ლე ვე ლი სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რე სის დაკ მა ყო ფი ლე ბას), თუნ დაც 
არ სე ბი თად თა ნას წორ თა შო რის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოპყ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბა მა ღა ლი არ იყოს.

 ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლი და მე-12 და მა ტე ბი თი ოქ მი კრძა ლავს დის კ რი-
მი ნა ცი ას ქო ნებ რი ვი ნიშ ნით.

დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლით პირ და პირ არის გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის ნი შა ნი.

 

კ.ნ. ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და თბი ლი სის მე რი ის წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა შშმ პი რის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ავ ტო სად გო მით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბის დის კ რი მი ნა ცი ულ 
რე გუ ლი რე ბას.

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „პარტნიორობა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი ის თ ვის (PHR)” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: კ.ნ. არის მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პი რი. 2015 წლის 04 დე კემ ბერს, მე გო ბარ მა, რო მელ საც მო სარ ჩე ლე გა დაჰ ყავ და, ავ ტო მო ბი ლი გა ა-
ჩე რა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სპე ცი ა ლურ სად გომ ზე. იმი სათ ვის, რომ შპს „სი-თი 
პარ კის” უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მხრი დან იდენ ტი ფი ცი რე ბა დი ყო ფი ლი ყო აღ ნიშ ნულ სად გომ ზე პარ-
კი რე ბის მო ტი ვი, კ.ნ.-მ ავ ტო მო ბი ლის წი ნა სა ქა რე მი ნა ზე გა ნა თავ სა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
ფლო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი მოწ მო ბა. ამის მი უ ხე და ვად, შპს „სი-თი პარ კის” უფ ლე ბა მო სილ მა პირ მა, 
სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 125(2) მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის სა-
ფუძ ველ ზე, მო სარ ჩე ლის მე გობ რის კუთ ვ ნილ ავ ტო მო ბილ ზე გა მო წე რა სა ჯა რი მო ქვი თა რი და ავ ტო-
მო ბი ლი გა და იყ ვა ნეს სპე ცი ა ლურ სად გომ ზე. სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და ის, რომ საკ რე ბუ ლოს #9-48 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი წე სე ბი გა მო რიცხავს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის 
უფ ლე ბას, ისარ გებ ლოს მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სპე ცი ა ლუ რი პარ კი რე ბის ად გი ლით, თუ მის სა კუთ-
რე ბა ში არ არის ავ ტო მო ბი ლი და სპე ცი ა ლუ რი ნე ბარ თ ვის მო სა პო ვებ ლად არ მი მარ თავს ქ. თბი ლი სის 
მე რი ის შე სა ბა მის სამ სა ხურს. იმის, გა მო, რომ კ.ნ.-ს არ ჰყავს სა კუ თა რი ავ ტო მან ქა ნა, იგი ვერ მი მარ-
თავ და მე რი ას შე სა ბა მი სი ნე ბარ თ ვის მოთხოვ ნით. შე სა ბა მი სად, ნე ბარ თ ვის არარ სე ბო ბის გა მო, მო-
სარ ჩე ლე და მი სი მე გო ბა რი ჩა ით ვალ ნენ პარ კი რე ბის ად გი ლის გა მო ყე ნე ბის თ ვის არა უფ ლე ბა მო სილ 
პი რე ბად. კ.ნ.-ს ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მის თ ვის არ არის რე კო მენ დი რე ბუ-
ლი დი დი ხნის მან ძილ ზე ფეხ ზე დგო მა, თუმ ცა მან ქა ნის სპე ცი ა ლურ სად გომ ზე გა დაყ ვა ნის გა მო, მას 
40 წუ თი მო უ წია ფეხ ზე დგო მა.
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სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 14 დე კემ ბე რი

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 4.2. მუხ ლის 
თა ნახ მად, და უშ ვე ბე ლია ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბის მო ნა წი ლე რო მე ლი მე 
მხა რის კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის, კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სის შეზღუდ ვა ან მა თი გან-
ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის ხე ლის შეშ ლა, აგ რეთ ვე მათ თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი 
რა ი მე უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა ან რო მე ლი მე მხა რის მი მართ რა ი მე დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ზო მე ბის 
მი ღე ბა. ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ~ 
კრძა ლავს ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით პი რის რო გორც პირ და პირ, ასე ვე ირიბ დის კ რი-
მი ნა ცი ას. გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვა ში, და ირ ღ ვა ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი 
აქ ტის მა ტე რი ა ლუ რი კა ნო ნი ე რე ბა. იგი არ შე ე სა ბა მე ბო და იმ სა კა ნონ მ დებ ლო აქტს, რომ ლის სა-
ფუძ ველ ზეც იყო გა მო ცე მუ ლი, კერ ძოდ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონს „საგზაო მოძ რა ო ბის შე სა ხებ~. აღ-
ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის 19.2 მუხ ლის „ა~ ქვე პუნ ქ ტი სა უბ რობს საც ნო ბი ნიშ ნის გა ცე მა ზე ორ შემ თხ ვე-
ვა ში, რო დე საც თა ვად მარ თავს შშმ პი რი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბას, ან რო მელ საც აღ ნიშ ნუ ლი 
პი რე ბი გა დაჰ ყავს. ამას თან, თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გან გან ხ ვა ვე ბით, კა ნო ნი 
არ მი უ თი თებს სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის სა კუთ რე ბის კრი ტე რი უმ ზე, რო გორც საც ნო ბი ნიშ ნის 
მი ღე ბის აუცი ლე ბელ გა რე მო ე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, საკ რე ბუ ლოს მსგავ სი რე გუ ლა ცია წარ მო ად გენ-
და პირ და პირ დის კ რი მი ნა ცი ას ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის ნიშ ნით, ვი ნა ი დან იგი სრუ ლად გა მო-
რიცხავ და იმ შშმ პირ თა მი ერ სპე ცი ა ლუ რი პარ კი რე ბის ად გი ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, 
რო მელ თაც სა კუთ რე ბა ში არ ჰყავთ და რე გის ტ რი რე ბუ ლი ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა. ის შშმ 
პი რე ბი, ვინც სხვი სი დახ მა რე ბით ან ტაქ სით სარ გებ ლო ბენ, ვერ შეძ ლებ დ ნენ სპე ცი ა ლუ რი პარ კი-
რე ბით სარ გებ ლო ბას. ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის მოქ მე დი რე დაქ ცია 
ასე ვე არ მო დი ო და შე სა ბა მი სო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ თან „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პირ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ~ და გა ე როს შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ ცი ას თან, 
რო მელ ბიც სა ხელ მ წი ფოს ისე თი რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე ბას ავალ დე ბუ ლებს, რო მე ლიც შშმ პირ თა 
და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის ხელ შეწყო ბის კენ იქ ნე ბა მი მარ თუ ლი.

მოთხოვ ნა: ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის სა დაო ნორ მე ბის ბა თი ლად ცნო-
ბა, სა კითხის არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი რე გუ ლი რე ბა, მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა.

შე დე გი: თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლომ ნა წი ლობ რივ და აკ მა ყო ფი ლა მო სარ ჩე ლის მოთხოვ ნა, 
ბა თი ლად ცნო სა დაო აქ ტის კონ კ რე ტუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი და ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე-
ბუ ლოს და ა ვა ლა ახა ლი, არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი რე გუ ლი რე ბის შე მუ შა ვე ბა. თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა-
მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ სა ა პე ლა ციო წე სით 
გა სა ჩივ რ და, თუმ ცა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ ძა ლა ში და ტო ვა პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა. 
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სა ფუძ ველ ზე

 
კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დის კ რი მი ნა ცი ის ჩა მო ნათ ვალ ში არ არის მოხ სე ნი ე ბუ ლი 
ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა, თუმ ცა „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნო ნის 1-ლი მუხ ლი პირ და პირ ით ვა ლის წი ნებს ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბას, რო გორც დის კ რი მი-
ნა ცი ის ერ თ -ერთ ნი შანს.

თ.გ. სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ გრი ფი რე ბულ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
ტერ მი ნე ბის გა მო ყე ნე ბას

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია კავშირი „საფარის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ გრი ფი-
რე ბუ ლი ბი ო ლო გი ის მერ ვე კლა სის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო შე ი ცავს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა ხის ტერ მი ნებს, 
ფრა ზებ სა და მსჯე ლო ბებს აივ ინ ფექ ცი ის, შიდ სის და წა მალ და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ. ბი ო ლო გი ის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს (მალხაზ მა ყაშ ვი ლი, რუ სუ დან ახ ვ ლე დი ა ნი, გა მომ ცემ ლო ბა „კლიო”, გა მომ ცემ ლო-
ბა „მერიდიანი”, 2012) გრი ფი მი ე ნი ჭა 2012 წელს სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა-
მი ნის ტ როს სსიპ „გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის” მი ერ; სა ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ში, წა მალ და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნი „ნარკომანი” (გვ. 45-48); 2.13 
თა ვი იწყე ბა სა ქარ თ ვე ლოს პატ რი არ ქის ფრა ზით, რომ ნარ კო მა ნია სირ ცხ ვი ლი ა. დას მუ ლია კითხ ვა 
– „როგორ გეს მის ილია მე ო რის ფრა ზა? მო ი ფიქ რე, რა ტომ შე იძ ლე ბა ნარ კო მა ნი გახ დეს სა ზო გა დო ე-
ბის თ ვის სა ში ში პი როვ ნე ბა?” (გვ.45); „ნარკომანები” ხში რად სხვის მი ერ მოხ მა რე ბულ ნემსს იყე ნე ბენ 
და დგა ნან შიდ სით და C ჰე პა ტი ტით და ა ვა დე ბის სა შიშ რო ე ბის წი ნა შე (გვ. 47); სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში 
მო ცე მუ ლია შიდ სით და ა ვა დე ბუ ლი წა მალ და მო კი დე ბუ ლი პი რის ფო ტო (გვ.48); სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში 
წე რი ა, რომ შიდ სი შე იძ ლე ბა გა და ე დოს ადა მი ანს აივ -ით ინ ფი ცი რე ბულ პი როვ ნე ბას თან სქე სობ რი ვი 
კავ ში რის დროს (გვ.47); ტერ მი ნე ბი „შიდსი” და „აიფ-ინფექცია” გა მო ყე ნე ბუ ლი ა, რო გორც სი ნო ნი მუ რი 
ცნე ბე ბი (გვ. 46-48).

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2015 წლის 7 აგ ვის ტო

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: აივ ინ ფი ცი რე ბულ და წა მალ და მო კი დე ბულ პი რებს ერ ღ ვე ვათ კონ ს ტი-
ტუ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი როვ ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბა და ღირ სე ბის უფ ლე ბა. 
აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბის სა შუ ა ლე ბა აივ ინ ფი ცი რე ბულ და ნარ კო ტი ულ სა შუ ა ლე ბებს 
და მო კი დე ბულ პი რებს არ ეძ ლე ვათ სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვით. მოს წავ ლე ებს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მო უ წო დებს, მო ი ფიქ რონ, თუ 
რა ტომ შე იძ ლე ბა გახ დეს ნარ კო მა ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა ში ში. ასე თი დამ ღა და სტიგ მა ხელს უშ-
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ლის წა მალ და მო კი დე ბულ პირს, მო ახ დი ნოს ადაპ ტა ცია სა ზო გა დო ე ბა ში, იყოს და საქ მე ბუ ლი, ჰქონ დეს 
სო ცი ა ლუ რი კონ ტაქ ტე ბი. აივ -ინ ფი ცი რე ბულ თა შემ თხ ვე ვა ში კი მი თი თე ბუ ლია შიდ სით და ა ვა დე ბუ ლი 
პი რის შემ ზა რა ვი და სრუ ლი ად არა ავ თენ ტუ რი სუ რა თი. ამ გ ვა რი სუ რა თი დამ თ რ გუნ ვე ლად მოქ მე დებს 
ნე ბის მი ერ პირ ზე და იწ ვევს გა უცხო ვე ბის გრძნო ბას ადა მი ა ნებ ში, ილა ხე ბა ადა მი ა ნის პა ტი ვი და ღირ-
სე ბა.

მოთხოვ ნა: ბი ო ლო გი ის VIII კლა სის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ტერ მი ნი „ნარკომანი” ჩა ნაც ვ ლ დეს ტერ მი-
ნით „წამალდამოკიდებული”; სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ტექ ს ტის ფორ მუ ლი რე ბა შე იც ვა ლოს იმ გ ვა რად, რომ 
წა მალ და მო კი დე ბუ ლი ადა მი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა შიშ პი როვ ნე ბას თან არ იყოს გა ი გი ვე ბუ ლი; სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში აისა ხოს ზუს ტი ინ ფორ მა ცია აივ ინ ფექ ცი ი სა და შიდ სის შე სა ხებ და მოხ დეს აღ ნიშ-
ნუ ლი და ა ვა დე ბე ბის ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბა; სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში აისა ხოს ზუს ტი ინ ფორ მა ცია 
აივ ინ ფექ ცი ი სა და შიდ სის გავ რ ცე ლე ბის გზებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბის და აღ ნიშ ნულ და ა ვა დე ბებ თან 
ბრძო ლის შე სა ხებ; ამო ღე ბულ იქ ნას 2.13 თა ვის ბო ლოს დარ თუ ლი ფო ტო; 19 ინ ფორ მა ცი ა, რო მელ-
მაც შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს წა მალ და მოკი დ ე ბუ ლი, აივ ინ ფექ ცი ის და შიდ სის მა ტა რე ბე ლი ადა მი ა ნე ბის 
მი მართ სტიგ მის და სტე რე ო ტი პუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის წარ მო შო ბა და დის კ რი მი ნა ცი ის წა ხა ლი სე ბა.

შე დე გი: სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ზო გა დი წი ნა და დე ბით მი მარ თა გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს და მო-
ითხო ვა: ბი ო ლო გი ის VIII კლა სის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ტერ მი ნი „ნარკომანი” ჩა ნაც ვ ლ დეს ტერ მი ნით 
„წამალდამოკიდებული”; სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს ტექ ს ტის ფორ მუ ლი რე ბა შე იც ვა ლოს იმ გ ვა რად, რომ წა-
მალ და მო კი დე ბუ ლი ადა მი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა შიშ პი როვ ნე ბას თან არ იყოს გა ი გი ვე ბუ ლი; სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში აისა ხოს ზუს ტი ინ ფორ მა ცია აივ ინ ფექ ცი ი სა და შიდ სის შე სა ხებ და მოხ დეს აღ ნიშ-
ნუ ლი და ა ვა დე ბე ბის ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბა; სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში აისა ხოს ზუს ტი ინ ფორ მა ცია 
აივ ინ ფექ ცი ი სა და შიდ სის გავ რ ცე ლე ბის გზებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბის და აღ ნიშ ნულ და ა ვა დე ბებ თან 
ბრძო ლის შე სა ხებ; ამო ღე ბულ იქ ნას 2.13 თა ვის ბო ლოს დარ თუ ლი ფო ტო; 19 ინ ფორ მა ცი ა, რო მელ-
მაც შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს წა მალ და მოკ დი ე ბუ ლი, აივ ინ ფექ ცი ის და შიდ სის მა ტა რე ბე ლი ადა მი ა ნე ბის 
მი მართ სტიგ მის და სტე რე ო ტი პუ ლი და მოკ იდ ე ბუ ლე ბის წარ მო შო ბა და დის კ რი მი ან ცი ის წა ხა ლი სე ბა.
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დის კ რი მი ნა ცია რე ლი გი უ რი ნიშ ნით

 
ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვის სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი რე ლი გი უ რი კუთ ვ ნი ლე ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ას კრძა ლავს.

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დის კ რი მი ნა ცი ის სა ფუძ ვ ლებს შო რის, პირ-
და პირ არის მი თი თე ბუ ლი რე ლი გი უ რი კუთ ვ ნი ლე ბა, რის გა მოც ის დის კ რი მი ნა ცი ის კლა სი კურ ნიშ ნად ით ვ-
ლე ბა. რე ლი გი უ რი კუთ ვ ნი ლე ბის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ას კრძა ლავს სა მო ქა ლაო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე-
ბის სა ერ თა შო რი სო პაქ ტის მე-2 და 26-ე მუხ ლე ბი, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის 
სა ერ თა შო რი სო პაქ ტის მე-2 მუხ ლი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლი და მე-12 
და მა ტე ბი თი ოქ მის 1-ლი მუხ ლი. „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა-
ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლი რე ლი გი ურ კუთ ვ ნი ლე ბას, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -ერთ ნი შანს, პირ და პირ ით-
ვა ლის წი ნებს.

 

შ.გ. სა პატ რი არ ქოს ტე ლე ვი ზია „ერ თ სუ ლოვ ნე ბას” წი ნა აღ მ დეგ

საქ მე ეხე ბა სა პატ რი არ ქოს რა დი ო ში გა სულ რეკ ლა მას, რო მე ლიც რე ლი გი ის ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ას 
იწ ვევს

საქ მე მომ ზა დე ბუ ლია „საფარის” მი ერ

ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: სა პატ რი არ ქოს ტე ლე ვი ზია „ერთსულოვნებაში” გა სუ ლი რეკ ლა მა 
„სარგებელი” იმ ადა მი ა ნებს, ვინც ეკ ლე სი ა ში არ და დის, ცხო ვე ლებს ადა რებს: „ეკლესიაში ყოფ ნა ადა-
მი ა ნად ყოფ ნა ა. მაგ რამ, ვინ არი ან ისი ნი, ვინც ტა ძარ ში არ და დის? ნუ თუ ისი ნი ადა მი ა ნე ბი არ არი ან? 
თუ მათ არა აქვთ ფე ხე ბი, ყუ რე ბი, თვა ლე ბი? ჩე მო მე გო ბა რო, თვა ლე ბი, ფე ხე ბი და სხვა ორ გა ნო ე ბი 
ცხო ვე ლებ საც აქვთ, თა ნაც უფ რო დი დი ზო მი სა, მაგ რამ ამის გა მო ისი ნი არ არი ან ადა მი ა ნე ბი. ადა მი-
ა ნი ცხო ვე ლი სა გან გა ნირ ჩე ვა არა მარ ტო გა რეგ ნო ბით, არა მედ ღვთი სა გან ბო ძე ბუ ლი აზ როვ ნე ბი თაც, 
რის ერ თ -ერთ გა მოვ ლი ნე ბა საც ეკ ლე სი უ რო ბა წარ მო ად გენს. თუ ადა მი ა ნი არ და დის ეკ ლე სი ა ში, ნუ 
მიწყენთ და იგი ემ ს გავ სე ბა ცხო ველს. თვი თონ და ფიქ რ დი: მთე ლი კვი რის გან მავ ლო ბა ში იგი, რო გორც 
ცხო ვე ლი, მუდ მი ვად და კა ვე ბუ ლია საკ ვე ბის მო პო ვე ბით, მუ შა ობს, რომ გა მოკ ვე ბოს სა კუ თა რი თა ვიც 
და ოჯა ხიც. მას სძი ნავს – სძი ნავს მხეც საც. ის ჭამს, ის ვე ნებს. დას ვე ნე ბა სჭირ დე ბა ოთხ ფე ხა საც. 
მაშ რა გან ს ხ ვა ვე ბა ა? გან ს ხ ვა ვე ბა ჩანს კვი რა დღეს, რო ცა ადა მი ა ნი მი დის ტა ძარ ში და იქ წარ დ გე ბა 
ღვთის წი ნა შე, რა საც ცხო ვე ლი არ აკე თებს. ვინც არ და დის ეკ ლე სი ა ში, ივიწყებს, რომ ადა მი ა ნია და 
ეშ ვე ბა ცხო ვე ლუ რი ცხოვ რე ბის წე სამ დე, ვე ლურ დე ბა და მხე ცად იქ ცე ვა. ის შე იძ ლე ბა ჰალ ს ტუხს ატა-
რებ დეს, და დი ო დეს სუფ თად გა პარ სუ ლი, მაგ რამ მი სი გუ ლი მხე ცის გუ ლი ა”.

სა მარ თ ლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა: გან მ ცხა დე ბე ლი შ.გ. მი იჩ ნევს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რეკ ლა მა წარ მო ად გენს 
არა ხელ საყ რელ მოპყ რო ბას, რო გორც არა რე ლი გი ურ პირ თა, ასე ვე მორ წ მუ ნე და რე ლი გი უ რი ადა მი-
ა ნე ბის მი მართ დის კ რი მი ნა ცი ას, რომ ლე ბიც ეკ ლე სი ა ში არ და დი ან. არა ხელ საყ რე ლი მოპყ რო ბა გა-
მო ი ხა ტე ბა იმ პი რე ბის, რო მე ლიც ეკ ლე სი ა ში არ და დი ან, ცხო ვე ლებ თან შე და რე ბით. ადა მი ა ნის თ ვის 
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კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში

ადა მი ა ნო ბის წარ თ მე ვის მცდე ლო ბა ანუ დე ჰუ მა ნი ზა ცი ა, არა მარ ტო ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი ა, არა მედ 
დის კ რი მი ნა ცი უ ლია და თა ნას წო რო ბას არ ღ ვევს, შე მო აქვს იერარ ქია ადა მი ა ნებს შო რის. ეკ ლე სი ა ში 
არ მო სი ა რუ ლე პი რე ბის ცხო ვე ლებ თან შე და რე ბა ემ სა ხუ რე ბა მა თი პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შე ლახ ვას 
. დის კ რი მი ნა ცია ხორ ცი ელ დე ბა რე ლი გი ი სა და რწმე ნის სა ფუძ ველ ზე. არა ხელ საყ რე ლი მოპყ რო ბით 
ირ ღ ვე ვა სა ქარ თ ვე ლოს კონ სი ტი ტუ ცი ის მე ო რე თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სინ დი სის, რწმე ნის, აღ მ-
სა რებ ლო ბის და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა ასე ვე არ ღ ვევს ადა მი ა ნის ღირ სე ბის უფ-
ლე ბას, რო მე ლიც თა ვის არ სით აბ სო ლუ ტუ რი უფ ლე ბა ა. შ.გ.-მ გან ცხა დე ბით მი მარ თა სა ხალ ხო დამ ც-
ველს.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის მი მარ თ ვის თა რი ღი: 2016 წლის 1 აგ ვის ტო

მოთხოვ ნა: დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნა და ტე ლე კომ პა ნია „ერთსულოვნების” მი მართ, დის კ-
რი მი ნა ცი უ ლი რეკ ლა მის სა ე თე რო ბა დი დან ამო ღე ბის მოთხოვ ნით რე კო მენ და ცი ის გა მო ცე მა. ასე ვე, 
და ე ვა ლოს ტე ლე კომ პა ნია „ერთსულოვნებას”, ეთერ ში გა სუ ლი სხვა რეკ ლა მე ბიც და უქ ვემ დე ბა როს 
დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ კა ნონს.

შე დე გი: სა ხალ ხო დამ ც ველ მა შეწყ ვი ტა საქ მის წარ მო ე ბა დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ-
რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-9 მუხ ლის მე ო რე პუნ ქ ტის ბ ქვე პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე. სა ხალ ხო 
დამ ც ვე ლი მი უ თი თებს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა და მარ თ ლამ დი დე ბუ ლურ ეკ ლე სი ას შო რის 
გა ფორ მე უბ ლი კონ სი ტუცი უ რი შე თან ხ მე ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-9 და 
მე-11 მუხ ლე ბის შე სა ბა მი სად, ის არ არის უფ ლე ბა მო სი ლი, ჩა ე რი ოს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი სარ წ მუ ნო-
ე ბის დოგ მა ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა კითხებ ში. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი მი უ თი თებს, რომ შე საძ ლოა ეთერ-
ში გაჟ ღე რე ბუ ლი ფრა ზე ბი შე საძ ლე ბე ლია შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი იყოს კონ კ რე ტუ ლი ინ დი ვი დე ბის თ ვის, 
თუმ ცა სი უ ჟე ტი არ უწყობს ხელს დის კ რი მი ნა ცი ას.
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შეხ ვედ რე ბი საქართველოს სა ხალ ხო დამ ც ველ თან

 
სა ხალ ხო დამ ც ველ სა და „კო ა ლი ცია თანასწორობისთვის” შო რის გა ფორ მე ბუ ლია ურ თი ერ თა ნამ შორ მ ლო ბის 
მე მო რან დუ მი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ზე რე გუ ლა რულ შეხ ვედ რებ სა და თა ნამ-
შ რომ ლო ბას. სა ან გა რი შო წლის თ ვის ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო 4 შეხ ვედ რა. შეხ ვედ რებს ეს წ რე ბოდ ნენ სა ხალ ხო 
დამ ც ვე ლი, მი სი მო ად გი ლე ე ბი, თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სი, სპე ცი ა ლის ტე ბი და კო ა ლი ცი ის 
წევ რე ბი. 

შეხ ვედ რებ ზე გან ხი ლუ ლი იყო თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ საქ მე თა გან ხილ ვის წე სი, პრო ცე დუ-
რე ბი და ვა დე ბი (2015 წლის 23 დე კემ ბე რი). 2016 წლის 7 მარტს თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ წარ-
მოდ გე ნილ იქ ნა ხედ ვა შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო თუ სხვა სა ხის 
რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ. 2016 წლის 3 ივ ნი სის შეხ ვედ რა და ეთ მო ანი ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნო ნის გა მო ყე ნე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ ხარ ვე ზებს და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა თა პა კეტს, მხა რე ებ მა ისა უბ რეს იმ ცვლი-
ლე ბებ ზე, რო მე ლიც სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის რო გორ ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მე ქა ნიზ მის ეფექ ტუ რო ბას მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად გაზ რ დი და. 2016 წლის 6 ოქ ტომ ბერს მხა რე ე ბი შე თან ხ მ დ ნენ სა სა მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბის 
ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის მე თო დებ ზე და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლის, რო გორც თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის 
მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბა ზე.
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ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

აქ ტი ვო ბე ბი

 

ტრე  ნინ გე ბი ან ტი დის კ რი მი ნა ცი ულ კა ნონ მ დებ ლო ბას თან 

და კავ ში რე ბით

2016 წლის 9-10 ნო ემ ბერს, „საფარმა” ჟურ ნა ლის ტე ბის თ ვის ტრე  ნინ გი გა მარ თა, სა ხელ წო დე ბით 
„უმცირესობის სა კითხე ბის არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი გა შუ ქე ბა – ეთი კუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი სტან დარ ტე ბი”. 
ტრე ნე რე ბად მოწ ვე ულ ნი იყ ვ ნენ ექ ს პერ ტე ბი: ზვი ად ქო რი ძე, ნეს ტან ცეცხ ლა ძე და ბაია პა ტა რა ი ა. ტრე ნინ-
გ ზე დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლეს ისე თი სა კითხე ბი, რო გო რი ცა ა: დის კ რი მი ნა ცი ი სა და თა ნას წო რო ბის რა ო ბა; 
სტე რე ო ტი პე ბი, მა თი ტი რა ჟი რე ბა და სტიგ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა; და ცუ ლი სა ფუძ ვე ლი და მტკი ცე ბის ტვირ თი; 
დის კ რი მი ნა ცი უ ლი გა რე მოს შეც ვ ლის აუცი ლებ ლო ბა; ნი უს რუმ ში წარ მო შო ბილ დის კ რი მი ნა ცი ულ პრობ ლე-
მებ თან გამ კ ლა ვე ბის ხერ ხე ბი; დის კ რი მი ნა ცი ას თან ბრძო ლის სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი.

2015 წლის 15-16 დე კემ ბერს, „საფარის” ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა ტრე  ნინ გი მო სა მარ თ ლე ე ბის თ ვის: 
„დისკრიმინაციის აკ რ ძალ ვის ქარ თუ ლი და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი”. ტრე ნე რე ბად მოწ ვე ულ ნი იყ ვ ნენ სა ა-
პა ლა ციო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თე ქე თე ვან მეს ხიშ ვი ლი, რუს თა ვის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე 
გი ორ გი ადე იშ ვი ლი, კავ ში რი „საფარის” ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ბაია პა ტა რა ი ა. ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებს მი ე წო დათ 
ინ ფორ მა ცია ზო გა დად პრი ვი ლე გი ე ბი სა და დის კ რი მი ნა ცი ის შე სა ხებ. ტრე  ნინ გ ზე დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლეს 
ისე თი იური დი უ ლი სა კითხე ბი, რო გო რი ცაა კომ პა რა ტო რი, გან ს ხ ვა ვე ბა პირ და პირ და ირიბ დის კ რი მი ნა ცი ას 
შო რის, შე ვიწ რო ვე ბა, და ცუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბი, მტკი ცე ბის ტვირ თი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მე-14 
მუხ ლი და მე-12 და მა ტე ბი თი ოქ მი, სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კა და დის კ რი მი-
ან ცი ის შე ფა სე ბის ტეს ტე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ტრე  ნინ გი ჩა ტარ და იმ ტრე ი ნინგ მო დუ ლის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც 
2014 წელს შე მუ შავ და იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს სკო ლას თან ერ თად.

2016 წლის 15 ივ ნისს, „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” ორ გა ნი ზე ბით, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე პი რე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბი სათ ვის გა ი მარ თა ერ თ დღი ა ნი ტრე  ნინ გი – „დისკრიმინაცია და 
მი სი აკ რ ძალ ვის სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი”. ტრე  ნინ გი მიზ ნად ისა ხავ და დამ ს წ რე პი რე ბის თ ვის დის კ-
რი მი ნა ცი ის არ სის გან მარ ტე ბას, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა სა და არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის გან ხილ ვას. აღ ნიშ ნუ ლი ტრე  ნინ გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, 
ვი ნა ი დან სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი სათ ვის ცნო ბი ლი გახ და ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის და პრაქ ტი კის შე-
სა ხებ, რაც და ეხ მა რე ბა მათ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტე ბის დრო ულ აღ მო ჩე ნა სა და სწორ რე ა გი რე ბა ში. 

შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი სა და ბავ შ ვე ბის უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლი სა და მათ 
წი ნა აღ მ დეგ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა/ პ რე ვენ ცი ის მიზ ნით, „პარტნიორობა ადამიანის 
უფლებებისთვის” იურის ტე ბი შეხ ვ დ ნენ დუ შე თის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა პან სი ო ნატ ში 
მცხოვ რებ პი რებ სა და ბა თუმ ში მცხოვ რებ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებს, მათ მშობ ლებს და 
ბავ შ ვებს. ორი ვე შეხ ვედ რა ზე იურის ტებ მა ისა უბ რეს უფ ლებ რი ვი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და ან ტი-
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დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბა ზე, ასე ვე, დამ ს წ რე პი რე ბი სა გან მო ის მი ნეს ის ინ ფორ მა ცი ა, რო-
მე ლიც შე ი ცავ და სა ვა რა უ დო დის კ რი მი ნა ცი ის ნიშ ნებს. ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ასე ვე გა-
ნი მარ ტა, თუ რო გორ უნ და და იც ვან აღ ნიშ ნულ მა პი რებ მა თა ვი დის კ რი მი ნა ცი ის გან და ყო ველ კონ კ რე ტულ 
პრობ ლე მას თან მი მარ თე ბით, გას ცეს სა მარ თ ლებ რი ვი კონ სულ ტა ცი ე ბი.

შშმ პი რებ თან და მათ მშობ ლებ თან „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” ორ გა ნი ზე ბით, ჩა ტარ და სა-
მუ შაო შეხ ვედ რე ბი, სა დაც მათ გა ნე მარ ტათ დის კ რი მი ნა ცი ის არ სი. მო ნა წი ლე ებს მი ე წო დათ ინ ფორ მა ცი ა, 
რო გორ იცავს კა ნო ნი მათ დის კ რი მი ნა ცი ის გან და რა მე ქა ნიზ მე ბი არ სე ბობს ამის თ ვის. შეხ ვედ რის მო ნა-
წი ლე ე ბი გა ეც ნენ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” მიმ დი ნა რე საქ მე ებს. სა მო მავ ლოდ იგეგ მე ბა 
კი დევ 4 შეხ ვედ რის ჩა ტა რე ბა.

ორ გა ნი ზა ცია „კონსტიტუცია 42-ე მუხ ლ მა” პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ას თან და კავ ში რე ბით მო ამ-
ზა და ვი დე ორ გო ლი, სა დაც აღ წე რი ლია ის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც შე იძ ლე ბა მოხ დეს პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ვი დე ორ გო ლი გა დი ო და ტე ლე კომ პა ნია „იმე დის” ეთერ ში, ოქ ტომ ბ რის პირ ველ 
ნა ხე ვარ ში, 1 კვი რის გან მავ ლო ბა ში, დღე ში 3-ჯერ. ამა ვე ორ გა ნი ზა ცი ამ 5 სხვა დას ხ ვა ქა ლაქ ში (თელავში, 
გორ ში, ბა თუმ ში, ქუ თა ის სა და ზუგ დიდ ში) ჩა ა ტა რა 10 სა ჯა რო დის კუ სია პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა-
ცი ის თე მა ზე.

„კოალიცია თა ნას წო რო ბის თ ვის” წევ რე ბის 

კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა

ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა –  სა ქარ თ ვე ლოს” ორ გა ნი ზე ბით, კო ა ლი ცი ის წევ რებს ჩა უ ტარ დათ ვორ კ შო პი 
სტრა ტე გი უ ლი საქ მის წარ მო ე ბის უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით. ტრე  ნინ გი მო ი ცავ და ისეთ სა კითხებს, რო-
გო რი ცაა დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მის სტრა ტე გი ის შე მუ შე ვე ბა, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შეგ რო ვე ბა, მსხვერ პ ლ თან 
ეფექ ტუ რი მუ შა ო ბა, მტკი ცე ბის ტვირ თი, ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ რი ზი ა ნის თ ვის. 
ტრე ი ნინგს უძღ ვე ბო და იუს ტი ნა იონეს კუ. ტრე ნერ მა კო ა ლი ცი ის წევ რებ თან ისა უბ რა ან ტი დის კ რი მი ნა ცი-
უ ლი კა ნო ნის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, მის როლ ზე სა ზო გა დო ე ბა ში. მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ რეს, რო მე ლი ჯგუ ფე ბი, 
რო მელ სფე რო ში ექ ვემ დე ბა რე ბი ან ყვე ლა ზე ხში რად დის კ რი მი ნა ცი ას. ტრე  ნინ გ ზე გან ხი ლულ იქ ნა პირ და-
პი რი და ირი ბი დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვე ბი. ტრე ნერ მა ისა უბ რა შე ვიწ რო ე ბის, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის 
ერ თ -ერ თი სა ხის შე სა ხებ. 

მო ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს, თუ რო მე ლი მე ქა ნიზ მე ბია ეფექ ტუ რი დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მოფხ ვ რის კუთხით და 
რა რო ლი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეთ კო ა ლი ცი ის წევ რებს დის კ რი მი ნა ცი ის შემ თხ ვე ვებ თან და კავ ში რე ბით. ტრე -
ნინ გის და სას რულს, ტრე ნერ მა მო ნა წი ლე ებს გა უ ზი ა რა გა მოც დი ლე ბა მო გე ბუ ლი საქ მის მო ნი ტო რინ გის და 
აღ ს რუ ლე ბის კუთხით.
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წარ მო ე ბუ ლი საქ მე ე ბი დან მი ღე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბი

და რე კო მენ და ცი ე ბი

მო რა ლუ რი ზი ა ნი

„დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-10 მუხ ლის მი ხედ ვით, 
დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერპლს უფ ლე ბა აქვს, დის კ რი მი ნა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პი რის გან მო ითხო ვოს 
მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კით, სა სა მარ თ ლო მო რა ლუ რი ზი ა ნის ოდე ნო ბის 
გან საზღ ვ რი სას ით ვა ლის წი ნებს რო გორც სუ ბი ექ ტურ მხა რეს – მსხვერ პ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბას დამ დ გა რი 
ზი ა ნის მი მართ, ასე ვე სხვა დას ხ ვა ობი ექ ტურ გა რე მო ე ბებს, მა გა ლი თად სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის სიმ ძი მეს. ვი-
ნა ი დან მსხვერ პ ლის სუ ლი ე რი გან ც დე ბის და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის გან საზღ ვ რა და მი სი თან ხა ში გა მო სახ-
ვა სირ თუ ლე ებს იწ ვევს, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, კა ნონ მ დე ბელ მა გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტი 
მსხვერ პ ლ ში თა ვის თა ვად იწ ვევს მძაფრ სუ ლი ერ გან ც დებს და დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის და დას ტუ რე ბა ავ-
ტო მა ტუ რად უნ და იწ ვევ დეს მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბას. ამ შემ თხ ვე ვა ში, დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერპლს 
აღარ მო უ წევს გან ც დი ლი მო რა ლუ რი ტან ჯ ვის და სა დას ტუ რებ ლად სა სა მარ თ ლოს თ ვის და მა ტე ბი თი მტკი-
ცე ბუ ლე ბე ბის წარ დ გე ნა. კო ა ლი ცი ის წევ რე ბის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი საქ მე ე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ჩანს, 
რომ სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის და დას ტუ რე ბა ავ ტო მა ტუ რად იწ ვევს 
მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის უფ ლე ბას, კერ ძოდ:

პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ საქ მე ში გ.ბ ლ.გ.-ს წი ნა აღ მ დეგ (გვ. 12) და ად გი ნა დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ-
ტი და მო პა სუ ხეს და ა კის რა მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. სა სა მარ თ ლომ მი უ თი თა, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის 
დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა ფუძ ვ ლით მოშ ლამ გა ა უ ა რე სა მო სარ ჩე ლის მდგო მა რე ო ბა, და გან მარ ტა, რომ დის კ-
რი მი ნა ცი ის ფაქ ტი უკ ვე წარ მო ად გენს მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა ფუძ ველს. საქ მე ში გ.ბ ლ.გ.-ს 
წი ნაღ მ დეგ სა სა მარ თ ლო მო რა ლურ ზი ან თან და კავ ში რე ბით მი უ თი თებს: „მორალურ ზი ანს იწ ვევს მო სარ-
ჩე ლის მი ერ დის კ რი მი ნა ცი ის შე დე გად სუ ლი ე რი და მო რა ლუ რი ტკი ვი ლის გან ც და”; „არაქონებრივი ზი ა ნის 
მოთხოვ ნის წარ მო შო ბის თ ვის, საკ მა რი სი ა, არ სე ბობ დეს არა ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბის ხელ ყო ფის ფაქ ტი, რაც 
მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში სა ხე ზე ა. სა გუ ლის ხ მოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ მო რა ლუ რი ზი ა ნის მი ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა 
უკავ შირ დე ბო დეს უშუ ა ლოდ დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბას”.

საქ მე ში „ირაკლი კვა რაცხე ლია ქ. თბი ლი სის მე რი ის წი ნა აღ მ დეგ” (გვ. 34), სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო მი უ თი-
თებს: „არაქონებრივი ზი ა ნის მოთხოვ ნის წარ მო შო ბი სათ ვის საკ მა რი სია არ სე ბობ დეს არა ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბის 
ხელ ყო ფის ფაქ ტი, რაც მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში სა ხე ზე ა. სა გუ ლის ხ მოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ მო რა ლუ რი ზი ა ნის 
მი ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა უკავ შირ დე ბო დეს რო გორც უშუ ა ლოდ დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბას და ამის ნი ა დაგ ზე სამ-
სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის მო მენტს, ასე ვე მო რა ლუ რი ზი ა ნი შე საძ ლოა დად გეს მოგ ვი ა ნე ბით, ხან გ რ ძ ლი ვი 
უმუ შევ რო ბის მდგო მა რე ო ბის, აქ ტი უ რი ცხოვ რე ბის შე უძ ლებ ლო ბის, ცხოვ რე ბის წე სის და რით მის შეც ვ ლის, 
დათ რ გუ ნუ ლო ბის, გა ურ კ ვევ ლო ბის, ცხოვ რე ბის ხა ლი სის დაქ ვე ი თე ბის, ნერ ვუ ლი და ძა ბუ ლო ბის, არას რულ-
ფა სოვ ნე ბის კომ პ ლექ სის და სხვა ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. სა გუ ლის ხ მოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ არა ქო-
ნებ რი ვი ზი ა ნი, თა ვი სი ბუ ნე ბით, არ წარ მო ად გენს და ზა რა ლე ბუ ლის თ ვის რა ი მე მა ტე რი ა ლუ რი და ნა ხარ ჯის 
კომ პენ სა ცი ის წყა როს, იგი მი ე ცე მა და ზა რა ლე ბულს სუ ლი ე რი ტან ჯ ვის სა კომ პენ სა ცი ოდ”.
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საქ მე ში „გ. ხა ბურ ზა ნია თბი ლი სის მე რი ის წი ნა ამ დეგ” (გვ. 35), სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო მი უ თი თებს: 
„რადგანაც და დას ტუ რე ბუ ლია გი ორ გი ხა ბურ ზა ნი ას მი მართ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბა პო ლი ტი კუ რი ნიშ-
ნით, არ სე ბობს მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნის მა ტე რი ა ლურ - სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლიც”.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ეტაპ ზე სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნი სას, მო რა ლუ რი 
კომ პენ სა ცი ის მი კუთ ვ ნე ბას თან და კავ ში რე ბით სწო რი მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ დე ბა, იმი სათ ვის, რომ თა ვი დან 
ავი რი დოთ მო მა ვალ ში სა სა მარ თ ლოს მხრი დან კა ნო ნის სხვაგ ვა რი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, აღ ნიშ-
ნუ ლი უფ ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი იყოს დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნით. რაც შე ე ხე ბა კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბის გან საზღ ვ რის სა კითხს, ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი როა მოხ-
დეს სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის შეც ვ ლა, რად გან სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ თათ ვის 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ბა ლია სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტით დად გე ნილ 
ოდე ნო ბას თან შე და რე ბით და არაპ რო პორ ცი უ ლად ასა ხავს მსხვერ პ ლის მი ერ გან ც დილ ტან ჯ ვას და შე სა ბა-
მის მო რა ლურ ზი ანს.

სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის ვა და

ამ ჟა მინ დე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით, დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ ზე სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის თ ვის არ სე ბობს 
სამ თ ვი ა ნი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და. დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გან-
საზღ ვ რი სას, მნიშ ნ ვე ლო ვა ნი ა, გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას მსხვერ პ ლის მძი მე ფსი ქო -ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბა, 
მტკი ცე ბუ ლე ბის მო პო ვე ბის თ ვის სა ჭი რო დრო და მსხვერ პ ლის მზა ო ბა, და იც ვას სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი სა მარ-
თ ლებ რი ვი წე სით. დის კ რი მი ნა ცი ის თე მა ზე სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, მსხვერპლს სჭირ დე ბა გარ კ ვე უ ლი დრო იმის გა საც ნო ბი ე რებ ლად, რომ იგი დის კი მი ნა ცი ის მსხვერ პ-
ლი ა, და რომ არ სე ბობს სა მარ თ ლებ რი ვი სა შუ ა ლე ბა სა კუ თა რი უფ ლე ბის აღ დ გე ნი სა. 

ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ სამ თ ვი ა ნი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და სა მო ქა ლა ქო ტი პის 
და ვე ბის თ ვის გან საზღ ვ რულ სხვა ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დებ თან შე და რე ბით ბევ რად მცი რე ა. დის კ რი მი ნა ცი ის 
სარ ჩე ლებ თან და კავ ში რე ბით სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბით ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და, ძი რი თა დად, 6 თვი დან 
3 წლამ დე მერ ყე ობს. სამ თ ვი ა ნი ვა დის გაზ რ დის სა ჭი რო ე ბა კო ა ლი ცი ის მი ერ წარ მო ე ბულ საქ მე ებ შიც გა მო-
იკ ვე თა. მა გა ლი თად, კო ა ლი ცი ის მი ერ ნა წარ მო ებ ერ თ -ერთ საქ მე ში, გან მ ცხა დე ბელ მა სამ თ ვი ა ნი ვა დის გაშ-
ვე ბის შემ დეგ მი მარ თა ორ გა ნი ზა ცი ას იური დი უ ლი დახ მა რე ბის თ ვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა სა მარ თ ლომ 
საქ მე ამ შემ თხ ვე ვა ში წარ მო ე ბა ში მი ი ღო, შე საძ ლოა მო პა სუ ხე მხა რემ მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უარი 
თქვას ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გას ვ ლის გა მო, რაც შე სა ბა მი სად, გან მ ცხა დებ ლის უფ ლე ბის დაც ვა ზე იქო ნი-
ებს უარ ყო ფით გავ ლე ნას. 

სამ თ ვი ა ნი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გაზ რ დას თან და კავ ში რე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს სა კა ნონ მ დებ ლო 
წი ნა და დე ბით მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველ მა. სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბი სა და შე სა ბა მი სი 
არ გუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბა ში აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი „კოალიცია თა ნას წო რო ბის თ ვის”. სა კა ნონ მ დებ ლო წი-
ნა და დე ბას თან და კავ ში რე ბით ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და იური დი ულ მა კო მი ტე ტებ მა მო ამ ზა დეს შე სა ბა მი სი 
დას კ ვ ნე ბი. მათ გა ი ზი ა რეს ჩვე ნი არ გუ მენ ტი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-13 
მუხ ლის შე სა ბა მი სად ეფექ ტუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე-
ბით და მხა რი და უ ჭი რეს აღ ნიშ ნულ წი ნა და დე ბას. ამ ეტაპ ზე აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა შე ჩე-
რე ბუ ლია გა ურ კ ვე ვე ლი ვა დით.
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ვი ნა ი დან ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გაგ რ ძე ლე ბა სა სა მარ თ ლოს მი ერ კა ნო ნის მი ხედ ვით და უშ ვე ბე ლი ა, შე უძ-
ლე ბე ლია ამ პრობ ლე მის შე სა ბა მი სი სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბის გზით რე გუ ლი რე ბა. შე სა ბა მი-
სად, აუცი ლე ბე ლი ა, გან ხორ ცი ელ დეს სა კა ნონ მ დე ლო ცვლი ლე ბე ბი და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის სა კა ნონ მ დებ-
ლო წი ნა და დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მოხ დეს დის კ რი მი ნა ცი ის სარ ჩე ლე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სამ თ ვი ა ნი 
ვა დის 1 წლამ დე გაზ რ და.

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო ლე გი ის თ ვის მი მარ თ ვი სას საქ მის გა ყო ფის 

ან სა მო ქა ლა ქო კო ლე გი ის თ ვის გა და ცე მის სა კითხი

ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო ლე გი ა ში საქ მის შე ტა ნი სას, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, ხში რია 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო ლე გი ის მი ერ საქ მის ორ ნა წი ლად გა ყო ფა, რის შემ დე გაც დის კ რი მი ნა ცი ის 
ფაქ ტის დად გე ნი სა და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის ნა წილ ში საქ მე გან სა ხილ ვე ლად ეგ ზავ ნე ბა სა მო-
ქა ლა ქო საქ მე თა კო ლე გი ას. მსგავ სი მიდ გო მით, უარეს დე ბა სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბის მი მართ მო და ვე 
დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ თა მდგო მა რე ო ბა, რად გან ერ თი და იგი ვე ში ნა არ სის საქ მე ზე დის კ რი მი ნა ცი ის 
მსხვერ პ ლებს მო უ წევთ ორ მა გი სა სა მარ თ ლო ხარ ჯით, ადა მი ა ნუ რი და დრო ის რე სურ სით ერ თ დ რო უ ლად ორ 
სხვა დას ხ ვა სა სა მარ თ ლო კო ლე გი ა ში და ვის წარ მო ე ბა. ამას თან, ასე თი მიდ გო მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა ჭი ა ნუ-
რებს მსხვერ პ ლის უფ ლე ბებ ში აღ დ გე ნის პრო ცესს, რაც წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო ვა გო ნივ რულ ვა და ში საქ მის 
გან ხილ ვის გა რან ტი ას თან, ან და სა ერ თოდ, გა მო იწ ვევს დის კ რი მი ნა ცი ის სა ვა რა უ დო მსხვერ პ ლ თა მხრი დან 
ასეთ სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნა ზე უარის თქმას. 

გარ და ამი სა, ვი ნა ი დან სა ჯა რო სექ ტორ ში დის კ რი მი ნა ცი ის შემთხვევები ხში რად ფიქ სირ დე ბა, გან სა კუთ-
რე ბით პო ლი ტი კუ რი ნიშნით დის კ რი მი ნა ცი ა, სა სა მარ თ ლოს ასე თი მიდ გო მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ა სუს ტებს ამ 
სექ ტო რ ში დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლას.

საქ მის ორ ნა წი ლად გა ყო ფის პრაქ ტი კა კო ა ლი ცი ის წევ რე ბის მი ერ წარ მო ე ბულ საქ მე ებ შიც გა მო იკ ვე თა. თე-
ო ნა ჭა ლი ძის სარ ჩე ლის გან ხილ ვი სას, სა დაც იგი ითხოვ და ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ინდ. სა-
მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის ბა თი ლად ცნო ბას, სამ სა ხურ ში აღ დ გე ნას, გა ნაც დუ რის ანაზღა უ რე ბას, დის კ რი მი ნა ცი-
ის ფაქ ტის დად გე ნას და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბას, ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო ლე გი ამ სარ ჩე ლი 
მო რა ლუ რი ზი ა ნი სა და ფაქ ტის დად გე ნის ნა წილ ში გა და უგ ზავ ნა სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა კო ლე გი ას. ად მი ნის-
ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო ლე გი ამ მი უ თი თა, რომ ვი ნა ი დან სა მარ თალ წარ მო ე ბა რე გუ ლი რე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო 
საპ რო ცე სო კო დექ სით, კა ნონ მ დებ ლო ბა დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნის, მი სი აღ მოფხ ვ რი სა და მო რა-
ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის თა ო ბა ზე საქ მე ე ბის გან ს ჯა დო ბას სა მო ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ებს მი ა კუთ ვ ნებს, 
რაც გა მო რიცხავს ამ საქ მე თა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ გან ხილ ვას. სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა 
კო ლე გია გა ეც ნო სარ ჩელს, თუმ ცა საგ ნობ რი ვი გან ს ჯა დო ბის დად გე ნის მიზ ნით, სარ ჩე ლი გა და აგ ზავ ნა უზე-
ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში.

ჭა ლი ძის სარ ჩე ლის საგ ნობ რი ვი გან ს ჯა დო ბის გან ხილ ვი სას სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლო, სა მარ თ ლი ა ნი სა სა-
მარ თ ლოს პრინ ცი პის სა ერ თა შო რი სო წყა რო ე ბი სა და „კონ ს ტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის” ანა ლიზ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
მი უ თი თებს, რომ ადა მი ა ნის დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბის აღ დ გე ნი სა კენ მი მარ თუ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბა უნ და გან-
ხორ ცი ელ დეს ისე თი გზით, რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად შე უწყობს ხელს ამ დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბის აღ დ გე ნას და 
ამი სათ ვის მაქ სი მა ლუ რად სა მარ თ ლი ან, კომ ფორ ტულ და კომ პე ტენ ტურ პი რო ბებს შექ მ ნის. სა ქარ თ ვე ლოს 
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ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საპ რო ცე სო კო დექ სის მე-2 მუხ ლი გან საზღ ვ რავს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ წარ მო-
ე ბის წე სით გან სა ხილ ველ და ვა თა ჩა მო ნათ ვალს. და ვა თა ჩა მო ნათ ვა ლი ვერ იქ ნე ბა ამომ წუ რა ვი. სა ბო ლოო 
რე გუ ლა ცი ა ში მუხ ლი ად გენს, რომ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბის წე სით გა ნი ხი ლე ბა და ვა, რო მე-
ლიც გა მომ დი ნა რე ობს სწო რედ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი დან. ვი ნა ი დან, თე ო ნა ჭა ლი ძე ითხოვ და 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის ბა თი ლად ცნო ბას, უდა ვო ა, რომ სარ ჩე ლი ამ ნა წილ ში ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი სა მარ თ ლა წარ მო ე ბის წე სით უნ და გან ხი ლუ ლი ყო.

სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლო მი უ თი თებს, რომ და უშ ვე ბე ლია სა ჯა რო სა მარ თ ლებ რი ვი და ვის კერ ძო სა მარ თ ლებ-
რივ და ვად მიჩ ნე ვა მხო ლოდ იმ მო ტი ვით, რომ მო სარ ჩე ლე თა ვის სა ჯა რო სა მარ თ ლებ რივ მოთხოვ ნას ასა ბუ-
თებს კერ ძო სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე ბის მეშ ვე ო ბით.

სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლო გან მარ ტავს: „საქართველოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის მე-601 მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა მი სად, ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი ბა თი ლი ა, თუ იგი ეწი ნა აღ მ დე გე-
ბა კა ნონს ან არ სე ბი თად დარ ღ ვე უ ლია მი სი მომ ზა დე ბის ან გა მო ცე მის კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი სხვა 
მოთხოვ ნე ბი. გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვა ში, თუ და დას ტურ დე ბა, რომ სწო რედ პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვი იყო მო-
სარ ჩე ლის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი, ან თუ გა მო იკ ვე თე ბა ე.წ. `კომპარატორი~ (როგორც 
დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის გა მოვ ლე ნი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ერ თ -ერ თი სტან დარ ტი), რო მელ საც იმა ვე მო-
ცე მუ ლო ბა ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად მო ექ ც ნენ, სა ხე ზე იქ ნე ბა დის კ რი მი ნა ცია სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის 
დროს და უკა ნო ნო ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი. შე უძ ლე ბე ლი ა, გან ცალ კე ვე ბით შე ფას დეს აქ-
ტის კა ნო ნი ე რე ბა და დის კ რი მი ნა ცი ა, მა შინ რო დე საც სწო რედ სა ვა რა უ დო დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მო ტი ვი არის 
აქ ტის უკა ნო ნო ბის მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი”.

სა სა მარ თ ლოს მი აჩ ნი ა, რომ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნის და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა-
კითხის გან ხილ ვა გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ბრძა ნე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე მოწ მე ბის გან და მო უ კი დებ ლად არა-
მარ თე ბუ ლი ა, რის გა მოც და ვის საგ ნის ამ გ ვა რი და ყო ფა გა მო იწ ვევს მო სარ ჩე ლის უფ ლე ბის ხელ ყო ფას, მი სი 
სარ ჩე ლი გა ნი ხი ლოს უფ ლე ბა მო სილ მა სა სა მარ თ ლომ. სა სა მარ თ ლოს აზ რით, ნე ბის მი ე რი სა ხის სა სარ ჩე ლო 
გან ცხა დე ბით მიმ დი ნა რე სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ნიშ ნით მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე-
და ვე ბა, თა ვის თა ვად ვერ აქ ცევს ამ სარ ჩელს სა მო ქა ლა ქოდ, სარ ჩე ლი გან ხი ლულ უნ და იქ ნეს იმ ზო გა დი წე-
სით, რი თაც ძი რი თა დი სა კითხი გა ნი ხი ლე ბა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ სა კითხის სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის მეშ ვე ო ბით რე გუ ლი რე ბა, ვი ნა ი დან კა ნო ნი ისე დაც 
ით ვა ლის წი ნებს ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა კო ლე გი ას, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის სარ ჩე ლებ ზე შე სა ბა მის 
სა მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზმს. იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით ად მი ნის ტ რა ცი-
ულ საქ მე თა კო ლე გი ას მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქვს დის კ რი მი ნა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სარ ჩე ლე ბის გან ხილ ვის 
კომ პე ტენ ცი ა, კა ნონ მ დებ ლო ბა ცვლი ლე ბას არ სა ჭი რო ებს. სა ჭი რო ა, მოხ დეს სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის სწო-
რი მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბა, რა საც ვი მე დოვ ნებთ, რომ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე-
უწყობს ხელს.

 

სა სა მარ თ ლოს მე გო ბა რი

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ 2014 წლის მა ის ში იქ ნა მი ღე ბუ-
ლი. შე სა ბა მი სად, იგი ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის თ ვის შე და რე ბით ახა ლი მოვ ლე ნაა და მას თან და კავ ში რე-
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ბით სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა არ არის კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტი ან ტი დის კ რი მი-
ნა ცი უ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად წარ მო ად გენს დის კ რი მი ნა ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის ძი რი თად ინ ს ტი ტუტს. 
სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტის თა ნას წო რო ბის დე პარ ტა მენ ტი დის კ რი მი ნა ცი ის თე მა ზე ამ ზა დებს ან გა რიშს, 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სარ ჩელს, მო ნი ტო რინგს უწევს დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის ეროვ ნუ ლი 
და სა ერ თა შო რი სო აქ ტე ბის შეს რუ ლე ბას. შე სა ბა მი სად, სა ხალ ხო დამ ც ველს დაგ რო ვე ბუ ლი აქვს ცოდ ნა და 
ექ ს პერ ტი ზა იმის თ ვის, რა თა და ეხ მა როს სა სამ რ თ ლოს დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით სწო რი 
პრაქ ტი კის დამ კ ვიდ რე ბა ში.

„სასამართლო მე გობ რის” ინ ს ტი ტუ ტი სა სა მარ თ ლოს სა თა ნა დო ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს იმ 
გა რე მო ე ბებ ზე, რომ ლე ბიც კონ კ რე ტულ საქ მე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ქარ თუ-
ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა „სასამართლო მე გობ რის” ინ ს ტი ტუტს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში, ასე ვე, 
სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის დო ნე ზე, სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე ით ვა ლის წი ნებს. სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სი კარ გად წარ მო ა ჩენს „სასამართლო მე გობ რის” ინ ს ტი ტუ ტის ძი რი თად ელე მენ ტებს: 1) 
მო საზ რე ბა უნ და წა რად გი ნოს გა რე შე პირ მა, რო მე ლიც არ წარ მო ად გენს საქ მე ში მხა რეს, ან და ინ ტე რე სე-
ბულ პირს (უნდა გა მო ი რიცხოს მი კერ ძო ე ბა რო მე ლი მე მხა რის მი მართ); 2) მო საზ რე ბე ბი უნ და შე ე ხე ბო დეს 
კონ კ რე ტუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი პრობ ლე მის მარ თე ბუ ლად გა დაჭ რა ში სა სა მარ თ ლოს დახ მა რე ბას, რო მე ლიც 
კონ კ რე ტულ საქ მე ში წა მო ი წია (მოსაზრებები უნ და უად ვი ლებ დეს სა სა მარ თ ლოს საქ მე ში წა მოჭ რი ლი სა მარ-
თ ლებ რი ვი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტას). 

„საქართველოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 21-ე მუხ ლის „ე” პუნ ქ ტით, სა ხალ ხო 
დამ ც ველს ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში შე უძ ლია შე ას რუ ლოს „სასამართლო მე გობ რის” ფუნ ქ ცი ა, რო გორც სა-
კონ ს ტი ტუ ცი ო, ისე სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ებ ში. თუმ ცა, კა ნონ ში „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბი” ზო გა დად არის 
მი თი თე ბუ ლი, რაც შე საძ ლოა იმას გუ ლის ხ მობ დეს, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი შეზღუ დუ ლი არ არის, მხო ლოდ 
სის ხ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის კა ტე გო რი ის საქ მე ებ ზე წა რად გი ნოს მო საზ რე ბე ბი. სა ხალ ხო 
დამ ც ვე ლი შე საძ ლოა უფ ლე ბა მო სი ლი იყოს სა მო ქა ლა ქო კა ტე გო რი ის და ვებ ზეც წა რად გი ნოს მო საზ რე ბე ბი 
„სასამართლო მე გობ რის” რან გ ში, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბა აღ ნიშ-
ნულს პირ და პირ არ ით ვა ლის წი ნებს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბა ომ ბუდ ს მე ნის მი ერ სა სა მარ თ ლო მე გობ-
რის მო საზ რე ბის წარ დ გე ნას პირ და პირ არ ით ვა ლის წი ნებს. კო ა ლი ცი ის წევ რებს, სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ზეც 
(მაგალითად თ.ს შ.რ.-ს წი ნა აღ მ დეგ (გვ. 50) აქვთ წარ დ გე ნი ლი გან ცხა დე ბა სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის თ ვის სა სა-
მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბის წარ მოდ გე ნის თხოვ ნით. საქ მე მო სამ ზა დე ბელ ეტაპ ზეა და სა ხალ ხო დამ ც-
ველს მო საზ რე ბე ბი სა სა მარ თ ლოს თ ვის ჯერ არ წა რუდ გე ნი ა. 

სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თ ლო მო საზ რე ბის წარ დ გე ნის სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლი რე-
ბის შე სა ხებ სა ხალ ხო დამ ც ველ მა ასე ვე წა რად გი ნა სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა. იური დი ულ მა კო მი ტეტ მა 
მხა რი და უ ჭი რა აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბას და მი უ თი თა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი ხელს უწყობს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბას, ხო ლო სა სა მარ თ ლოს შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბა, 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას უფ რო მეტ წყა როს და ეყ რ დ ნოს. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
წი ნა და დე ბა დრო უ ლად უნ და შე ვი დეს ძა ლა ში.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის შე სა ხებ კა ნო ნის 21-ე მუხ ლი ობუდ ს მენს შე საძ ლებ ლო ბას აძ-
ლევს, წა რად გი ნოს სა სა მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბა სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ებ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა მო ქა-
ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სი პირ და პირ ით ვა ლის წი ნებ დეს ომ ბუდ ს მე ნის მი ერ სა სა მარ თ ლოს მე გობ რის მო საზ-
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რე ბის წარ დ გე ნის შე საძ ლებ ლო ბას, რა თა არ მოხ დეს მო სა მარ თ ლე თა მხრი დან სხვაგ ვა რი ინ ტერ პ რე ტა ცია ან 
მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რის გან აპე ლი რე ბა სა სა მარ თ ლო მე გობ რის მო საზ რე ბის და უშ ვებ ლო ბის შე სა ხებ.

მტკი ცე ბის ტვირ თი

სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 3633  მუხ ლის თა ნახ მად, სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რი სას პირ მა სა სა მარ თ ლოს უნ და 
წა რუდ გი ნოს ფაქ ტე ბი და შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის ვა რა უ დის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა, რის შემ დე გაც მო პა სუ ხეს ეკის რე ბა იმის მტკი ცე ბის ტვირ თი, რომ 
დის კ რი მი ნა ცია არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ინა ხე ბა სწო რედ იმ პირ თან, ვინც გა ნა ხორ ცი ე-
ლა დის კ რი მი ნა ცი ა, ხო ლო დის კ რი მი ნი რე ბუ ლი პი რის თ ვის ისი ნი არ არის ხელ მი საწ ვ დო მი. ასეთ შემ თხ ვე ვა-
ში, მხა რე ე ბის თა ნა ბარ პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბა ერ თ -ერ თი მხა რი სათ ვის სა ზი ა ნო იქ ნე ბო და. ამი ტომ გახ და სა ჭი-
რო მტკი ცე ბის ტვირ თ ვის ისე თი გა და ნა წი ლე ბა, რო დე საც პირს, რომ ლის მი მართ არის მი მარ თუ ლი საჩ ვა რი, 
ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, ამ ტ კი ცოს, რომ დის კ რი მი ნა ცია არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. გარ და ამი სა, დის კ რი მი ნა-
ცი ის მსხვერ პ ლის თ ვის რთუ ლია გა ი გოს, რა ტომ და ექ ვემ დე ბა რა იგი დის კ რი მი ნა ცი ას, რა რე ა ლუ რი მი ზე ზი 
არ სე ბობ და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქცე ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. დის კ რი მი ნა ცი ის ჩა დე ნის რე ა ლუ რი მო ტი ვი 
მხო ლოდ იმ პირ მა იცის, ვინც დიკ ს რი მი ნა ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა. გარ და ამი სა, მტკი ცე ბის ტვირ თის ამ გ ვა რი 
გა და ნა წი ლე ბა არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით არის გათ ვალ სი წი ნე ბუ ლი, არა მედ სრულ შე სა-
ბა მი სო ბა ში მო დის ევ რო კავ ში რის სა მარ თალ თან და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრაქ-
ტი კას თან. მი უ ხე და ვად მტკი ცე ბის ტვირ თის შე სა ხებ კა ნონ ში ჩა ნა წე რის არ სე ბო ბი სა, სა სა მარ თ ლო ხში რად 
მტკი ცე ბის ტვირთს სწო რედ მო სარ ჩე ლე მხა რეს აკის რებს, შე სა ბა მი სად სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კა კა ნონ მ-
დებ ლო ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ ვი თარ დე ბა.

გ. ბ. ლ. გ.-ს წი ნა აღ მ დეგ (გვ. 12) სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლია სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო-
დექ სის 3633 მუხლს მტკი ცე ბის ტვირ თის გა და ტა ნის შე სა ხებ, თუმ ცა მტკი ცე ბის ტვირთს მა ინც მო სარ ჩე ლე 
მხა რეს აკის რებს და მი უ თი თებს: ამ რი გად, სა სა მარ თ ლოს მი აჩ ნი ა, რომ მო სარ ჩე ლის მხრი დან და დას ტუ რე-
ბულ იქ ნა მის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის ფაქ ტი, რომ ლის არ სე ბო ბის უარ სა-
ყო ფი სა წი ნა აღ მ დე გო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი მო პა სუ ხეს არ წარ მო უდ გე ნი ა”. იგი ვე მსჯე ლო ბა მე ორ დე ბა საქ მე ში 
„ირაკლი კვა რაცხე ლია ქ. თბი ლი სის მე რი ის წი ნა აღ მ დეგ” (გვ. 34).

სა სა მარ თ ლო მარ თა ლი ა, მი უ თი თებს მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რის გან სა წი ნა აღ მ დე გო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის წარ-
მოდ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა აღ ნიშ ნავს, რომ მო სარ ჩე ლის მხრი დან მოხ და დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
მოპყ რო ბის ფაქ ტის და დას ტუ რე ბა. რე ა ლუ რად, მო სარ ჩე ლეს მხო ლოდ იმ ფაქ ტე ბის და შე სა ბა მი სი მტკი ცე-
ბუ ლე ბე ბის წარ დ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს, რომ ლე ბიც დის კ რი მი ნა ცი ის ვა რა უ დის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა. იგი 
არ არის ვალ დე ბუ ლი, დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის ფაქ ტი და ა დას ტუ როს.

საქ მე ში „გიორგი ხა ბურ ზა ნია ქ. თბი ლი სის მე რი ის წი ნა აღ მ დეგ” (გვ. 35), სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლომ სწო რად 
გან საზღ ვ რა მტკი ცე ბის ტვირ თის გა და ნა წი ლე ბის სა კითხი და მი უ თი თა: „მტკიცების ტვირ თი, ამ შემ თხ ვე-
ვა ში, დამ საქ მე ბელს ეკის რე ბა, კერ ძოდ, თუ და საქ მე ბუ ლი უთი თებს, რომ მას თან შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის 
შეწყ ვე ტა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბა იყო, სწო რედ დამ საქ მე ბელ მა უნ და ამ ტ კი ცოს სა კუ თა რი ნე ბის გა მოვ-
ლე ნის მარ თ ლ ზო მი ე რე ბა და გა თა ვი სუფ ლე ბის არა დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სა ფუძ ვ ლის არ სე ბო ბა”.
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ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ამო ნა რი დე ბი მოწ მობს, რომ სა სა მარ თ ლო მი უ თი თებს სა მარ თ ლებ რივ ნორ მას მტკი ცე ბის 
ტვირ თის შე სა ხებ, თუმ ცა, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, მტკი ცე ბის ტვირთს მა ინც სრუ ლად აკის რებს მო სარ ჩე ლე მხა-
რეს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მო სა მარ თ ლე ებ მა გა ით ვა ლის წი ნონ დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ ში მტკი ცე ბის ტვირ თის 
გა და ნა წი ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი ხა სი ა თი და მოხ დეს სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნონ მ-
დებ ლო ბის შე სა ბა მი სი გან ვი თა რე ბა. 

 

დის კ რი მი ნა ცი უ ლი შე ვიწ რო ე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ არ ით ვა ლის წი ნებს შე ვიწ რო-
ე ბას, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -ერთ ფორ მას და არ გან მარ ტავს მას. შე ვიწ რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა-
სა მარ თ ლოს მეშ ვე ო ბით მსხვერ პ ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვა, მხო ლოდ ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნო ნის მე ო რე 
მუხ ლის სა ფუძ ველ ზეა შე საძ ლე ბე ლი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ას კრძა ლავს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კა და ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე-
ბი (2000/43/EC; 2004/113/EC; 2006/54/EC) შე ვიწ რო ე ბას დის კ რი მი ნა ცი ის სპე ცი ფი კურ ფორ მად გა ნი ხი ლავს, 
რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ან იწ ვევს პი რის ღირ სე ბის შე ლახ ვას და და მა ში ნე ბე ლი, მტრუ ლი, და მამ ცი რე ბე ლი 
ან შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი გა რე მოს შექ მ ნას. იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ პირ და პი რი და ირი ბი დის კ რი მი ნა ცი ის 
მტკი ცე ბი სას სა ჭი როა შე სა და რე ბე ლი სუ ბი ექ ტის არ სე ბო ბა, შე ვიწ რო ე ბის დროს კი ასე თი სუ ბი ექ ტი არ არ-
სე ბობს, ფაქ ტებ ზე ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბის მიზ ნით სა ჭი რო ა, არ სე ბობ დეს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი შე ვიწ რო ე ბის 
სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ა. 

საქ მე ში „თ.ს. შ.რ.-ს წი ნა აღ მ დეგ” (გვ. 50), ად გი ლი ჰქონ და მსხვერ პ ლის სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბას. იმის გა მო, 
რომ არ არ სე ბობს შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბა, შე საძ ლო ა, ვერ მოხ დეს მსხვერ პ ლის მი ერ გან ც დი ლი ზი ა-
ნის კომ პენ სა ცია და სარ ჩე ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. ჯერ ჯე რო ბით უც ნო ბი ა, რო გორ გან ვი თარ დე ბა სა სა მარ თ-
ლო პრაქ ტი კა და ჩა ით ვ ლე ბა თუ არა შე ვიწ რო ე ბა დის კ რი მი ნა ცი ის სა ხედ, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლი რე ბის 
არარ სე ბო ბა არის სა კა ნონ მ დებ ლო ხარ ვე ზი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ-
რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გა ნი საზღ ვ როს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი შე ვიწ რო ე ბის დე ფი ნი ცი ა. 



70

რე კო მენ და ცი ე ბი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებს

 
რე კო მენ და ცი ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს

1. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 3634 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა-
და გა ი ზარ დოს 3 თვი დან 1 წლამ დე. 

2. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის VII3 თავ ში ჩა ი წე როს ნორ მა დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ ზე 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან „სასამართლოს მე გობ რის” მო საზ რე ბის წარ დ გე ნის 
შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ.

3. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 3632 მუხლს და ე მა ტოს ჩა ნა წე რი იმის თა ო ბა ზე, რომ 
დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნა ავ ტო მა ტუ რად იწ ვევ დეს მო რა ლუ რი ზი ა ნის არ სე ბო ბას.

4. დის კ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გა ნი საზღ ვ როს შე ვიწ რო ე-
ბა, რო გორც დის კ რი მი ნა ცი ის ერ თ -ერ თი ფორ მა.

 

რე კო მენ და ციები სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ებს

1. „სახალხო დამ ც ვე ლის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 21-ე მუხ ლის „ე” ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი-
სად, ან ტი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, და ვებ ში მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღონ სა ხალ ხო 
დამ ც ვე ლის „სასამართლო მე გობ რის” მო საზ რე ბა.

2. დის კ რი მი ნა ცი ის და ვე ბის გან ხილ ვი სას, გა მო ი ყე ნონ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 
3633 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მტკი ცე ბის ტვირ თის სტან დარ ტი.

3.   დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნი სას, ავ ტო მა ტუ რად და დას ტურ დეს მო რა ლუ რი ზი ა ნის არ სე ბო ბა, და მა-
ტე ბი თი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის წარ დ გე ნის გა რე შე.

4. ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, და ვის გან ხილ ვი სას, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მი ერ 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად, დის კ რი მი ნა ცი ის ფაქ ტის დად გე ნი სა და მო რა ლუ რი ზი ა ნის სა-
კითხე ბი გან ხი ლულ იქ ნას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო ლე გი ის მი ერ და არ მოხ დეს ამ სა კითხე ბის სა მო ქა ლა ქო 
საქ მე თა კო ლე გი ის თ ვის გა დაგ ზავ ნა.

 

რე კო მენ და ცია სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს სკო ლას

სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო ლე გი ის ყვე ლა მო სა მარ თ ლეს ჩა უ ტარ დეს ტრე  ნინ გე ბი დის კ რი მი ნა-
ცი ის თე მა ზე. მო სა მარ თ ლე ე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი მო დუ ლი სა სურ ვე ლი ა, მო ი ცავ დეს მტკი ცე ბის ტვირ თის, 
მო რა ლუ რი ზი ა ნის გან საზღ ვ რის და დის კ რი მი ნა ცი ის საქ მე ებ ზე საგ ნობ რი ვი გან ს ჯა დო ბის თე მებს.
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