
კოალიცია თანასწორობისათვის ანტიდისკრიმინაციულ კანონში შესატან ცვლილებებს 

ეხმაურება 

 

კოალიცია თანასწორობისთვის მხარს უჭერს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ კანონსა და სხვა რელევანტურ საკანონმდებლო აქტებში, საქართველოს სახალხო 

დამცველის საკანონმდებლო წინადადებების საფუძველზე, საქართველოს პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ წარდგენილ 

საკანონმდებლო ცვლილებას და მიაჩნია, რომ მისი მიღება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 

ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების ეფექტურობის გაზრდას. აღსანიშნავია, რომ კოალიცია 

აქტიურად იყო ჩართული სახალხო დამცველის მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო 

წინადადებების მომზადებაში და მისი მოსაზრებების ნაწილი ასახულია საკანონმდებლო 

ცვლილებების პაკეტში.  

პარლამენტისთვის წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა დისკრიმინაციის საქმეებზე 

არსებულ სამართლებრივ მექანიზმებს ორი ძირითადი მიმართულებით აძლიერებს:  

1. ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების წინააღმდეგ, მიმდინარე 

დისკრიმინაციის საქმეების განხილვის პროცესში, სახალხო დამცველის მანდატისა და 

კომპეტენციების გაზრდა; 

საკანონმდებლო ცვლილებები ითვალისწინებს, სახალხო დამცველის მიერ დისკრიმინაციის 

საქმეების განხილვის დროს, ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისთვის 

საქმის მასალების, დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულების დაკისრებას. 

მათ გადაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში კი, დისკრიმინაციის ახალი მტკიცების სტანდარტს 

აწესებს, რომლის მიხედვითაც, თუ საქმეში არსებული მასალები ქმნიან გონივრული ვარაუდის 
საფუძველს, დისკრიმინაციის ფაქტის არსებობის შესახებ და საჩივარში/განცხადებაში 
მითითებული გარემოებები იურიდიულად ამართლებს მოთხოვნას, საჩივარი/განცხადება 
დაკმაყოფილდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მხარეს უარი ეთქმევა მის დაკმაყოფილებაზე.  
 
ამასთან, მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილება ადგენს ვალდებულებას ფიზიკური და 

კერძო სამართლის იურიდიული პირებისთვის, განიხილონ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ კანონის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციები და ზოგადი 

წინადადებები და მისი შედეგები 20 დღის ვადაში გააცნონ სახალხო დამცველს.  

 

2. დისკრიმინაციის საქმეებზე სასამართლოში მიმართვის ხანდაზმულობის ვადის გაზრდა; 

 

წარდგენილი საკანონმდებლო ცვლილება დისკრიმინაციის საქმეებზე სასარჩელო 

ხანდაზმულობის არსებულ, არაგონივრულად მცირე ვადის (3 თვის) ერთ წლამდე გაზრდას   

ითვალისწინებს.  

 

კოალიცია იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი მხარს დაუჭერს წარდგენილ საკანონმდებლო 

ცვლილებებს და დროულად შეძლებს მათ მიღებას. მით უფრო, რომ კანონმდებლობის 

გაუმჯობესების თაობაზე რეკომენდაციები უკვე აქვს გაცემული ევროპულ კომისიას, 



საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მესამე 

შესრულების ანგარიშში1.   

 

ასევე, კოალიცია მიიჩნევს, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ იფიქროს მოქმედი 

ანტიდისრკიმინაციული მექანიზმების ფუნდამენტურ გაძლიერებაზე და არ შემოიფარგლოს 

მხოლოდ წარდგენილი ცვლილებებით. ამისათვის, კოალიცია კიდევ ერთხელ მიუთითებს 

თავის ანგარიშში2 გაწერილ რეკომენდაციებზე და ხაზს უსვამს კანონმდებლობაში, შემდეგი 

საკითხების მოწესრიგების აუცილებლობას:  

 

1. სახალხო დამცველის მანდატის გაზრდა და მისთვის დისკრიმინაციის ჩამდენი კერძო 

პირებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების სასამართლოს გზით სანქცირების, მათ 

შორის, დაჯარიმების ბერკეტის გადაცემა. დღეს მოქმედი კანონმდებლობა სახალხო 

დამცველს კერძო პირების მიერ ჩადენილი დისკრიმინაციის საქმეებზე მხოლოდ 

რეკომენდაციის გაცემის შესაძლებლობას აძლევს, რაც არ არის უზრუნველყოფილი 

აღსრულების რაიმე ინსტრუმენტით. არსებული მწირი პრაქტიკის ანალიზი ასევე 

ადასტურებს კერძო პირების მიერ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების 

შეუსრულებლობის პრობლემას. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მისი 

რეკომენდაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი, სახალხო დამცველს სასამართლოში 

ადმინისტრაციული დავის ინიცირების შესაძლებლობას ანიჭებს, რომელიც ხანგრძლივი 

პროცესია და სახალხო დამცველის მიერ უკვე მიღებული გადაწყვეტილების გადაძლევის 

რისკებს შეიცავს. ამ პირობებში, სახალხო დამცველის, როგორც დისკრიმინაციასთან 

ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმის ეფექტურობის საკითხი სადავო ხდება და მის 

ნდობასა და  გამოყენების ინტერესს ამცირებს. აღსანიშნავია, რომ უნივერსალური 

პერიოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში, საქართველოსთვის წევრი 

სახელმწიფოების მიერ გაცემული რეკომენდაციები სახალხო დამცველის მანდატის 

გაძლიერებასა და მათ შორის, სანქცირებისა და დაჯარიმების კომპეტენციის მინიჭებას 

პირდაპირ ითხოვს;3  

2. კანონმდებლობაში დისკრიმინაციის საქმეებზე მორალური ზიანის ანაზღაურების 

მკაფიო საფუძვლების განსაზღვრა და დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის per se 

მორალური ზიანის ანაზღაურების წინაპირობად განხილვა. დისკრიმინაციის  

მსხვერპლებისთვის უფლებრივი მდგომარეობის აღდგენის ყველაზე ხელშესახებ 

მექანიზმს მორალური ზიანის ანაზღაურება წარმოადგენდეს. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია  კანონმდებლობამ დისკრიმინაციის ფაქტი მორალური ზიანის 

ანაზღაურების თავისთავად პირობად განიხილოს და დიფერენცირების ინტენსივობის, 

მსხვერპლის მოწყვლადობის, ლეგიტიმური ინტერესის ხარისხის გათვალისწინებით 

განსაზღვროს კომპენსაციის მასშტაბი.     

                                                           
1 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, Third progress report on 

Georgia’s implementation of the action plan on visa liberalization. გვ. 9, იხ: 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/visa/20150508vlap_en.pdf  

2 კოალიცია თანასწორობისთვის „ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება, ერთი წლის 

შედეგები“, OSGF, 2015 წელი. იხ: http://www.osgf.ge/files/2015/Publication/EU-

Geirgia%20Association%20/Report_210x270mm.pdf  
3 A/HRC/WG.6/23/L.12, working group on the universal periodic review Georgia, twenty-third session, Geneva, 2-

13 November 2015. 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/visa/20150508vlap_en.pdf
http://www.osgf.ge/files/2015/Publication/EU-Geirgia%20Association%20/Report_210x270mm.pdf
http://www.osgf.ge/files/2015/Publication/EU-Geirgia%20Association%20/Report_210x270mm.pdf


3. სახალხო დამცველის მიერ სავარაუდო დისკრიმინაციის საქმის წარმოების შეჩერების 

საფუძვლებიდან ამავე საქმეზე ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის პირობის 

ამოღება. აღმასრულებელი ხელისუფლება, ხშირად, თავად არის ადამიანის უფლებების 

დარღვევის მიზეზი და ნაკლებია იმის შესაძლებლობა, რომ დისკრიმინაციის 

შემთხვევებზე მის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ დისკრიმინაციის მსხვერპლის 

უფლებრივი მდგომარეობა აღადგინოს. მით უფრო, რომ სახალხო დამცველისა და 

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს დარღვეული 

უფლების აღდგენის სხვადასხვა შესაძლებლობა აქვთ და არ შეიძლება განიხილებოდნენ 

ალტერნატიულ მექანიზმებად. ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილებას ასევე არ 

გააჩნია სამართლებრივი განსაზღვულობის პრინციპით დაცული დავის საბოლოო 

გადაწყვეტის პრეტენზია (სასამართლო გადაწყვეტილებისგან განსხვავებით).  

შესაბამისად, აღნიშნული საფუძვლით სახალხო დამცველის მიერ საქმის წარმოების 

შეჩერება პროცესის გაჭიანურებას იწვევს და უფლების რეალიზების გაუმართლებელი 

გართულებაა.  

4. დისკრიმინაციის ფორმებს შორის, კანონმა სპეციფიკურად გაითვალისწინოს შევიწროება, 

როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა. დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი არ შეიცავს დისკრიმინაციის ისეთ ფორმას, 

როგორიც არის შევიწროება, მტრული სამუშაო გარემოს შექმნის გზით და სექსუალური 

შევიწროება. როგორც კოალიციის მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა, დისკრიმინაციის 

აღნიშნული ფორმა გავრცელებული პრაქტიკაა, განსაკუთრებით შრომით 

ურთიერთობებში.  შევიწროების მოაზრება დისკრიმინაციის ზოგადი დეფინიციის ქვეშ 

შეუძლებელია, რადგანაც დამკვიდრებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, 

ის უთანასწორო მოპყრობის იდენტიფიცირებისას, არ საჭიროებს კომპარატორის 

არსებობას. შესაბამისად, შევიწროების სპეციალური რეგულირების არ არსებობა, 

მსხვერპლებს დაცვის ეფექტური გარანტიების მიღმა ტოვებს; 

5. კერძო ხასიათის დავებში, სავარაუდო დისკრიმინაციის საქმეებზე, დაინტერესებული 

პირებისთვის სასამართლო მეგობრის მოსაზრების (amicus curiae) წარდგენის 

შესაძლებლობის მიცემა. დისკრიმინაციის საქმეების სპეციფიკისა და 

დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, კერძო დავებში 

სასამართლო მეგობრის მექანიზმის გამოყენება არ შეიძლება განიხილებოდეს როგორც 

მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის დარღვევა. მსგავსი ინსტრუმენტის 

დამკვიდრება კერძო დავებში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, პროგრესული 

სასამართლო პრაქტიკის განვითარებასა და სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის 

გაზრდას შეუწყობს ხელს; 

6. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონში სახალხო დამცველის მიერ 

სავარაუდო დისკრიმინაციის საქმების განხილვის ვადების განსაზღვრა. აღნიშნული 

ვადის დაწესება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სასარჩელო ხანდაზმულობის ვადის 

ერთ წლამდე გაზრდის პირობებში, რომელიც საქმეზე სახალხო დამცველისა და 

სასამართლოს, როგორც თანადროული და კომპლიმენტარული მექანიზმების 

გამოყენების პერსპექტივას ქმნის. სახალხო დამცველისთვის საქმის განხილვის ერთ 

წლამდე გონივრული ვადის განსაზღვრა, დისკრიმინაციის მსხვერპლებს სახალხო 

დამცველის მიერ საქმის გარემოებების შესწავლის შედეგების და რეკომენდაციების 

გამოყენებით, სასამართლოში ეფექტური დაცვის შესაძლებლობას მისცემს, რაც 

დისკრიმინაციასთან ბრძოლის პროცესს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს.     

7. შრომით და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ დავებში სასარჩელო ხანდაზმულობის 

ვადის გაზრდა. დისკრიმინაციის საქმეებზე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით 



გათვალისწინებული სპეციალური სასარჩელო ვადის მიუხედევად, შრომით და 

ადმინისტრაციულ სამართლებრივ დავებზე ერთთვიანი სასარჩელო ხანდაზმულობა 

გამოიყენება, რაც დისკრიმინაციის მსხვერპლების მოწყვლადობისა და დისკრიმინაციის 

დავების კომპლექსურობის გათვალისწინებით, არაგონივრულად მცირე დროა სარჩელის 

წარდგენისთვის.  

8. სახალხო დამცველის მიერ საქმეთა actio popularis წესით განცხადებების განხილვის 

შესაძლებლობის დაწესება. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი 

ითვალისწინებს დისკრიმინაციის საქმის განხილვის ორ შესაძლებლობას  - 

დისკრიმინაციის მსხვერპლის მიმართვითა და სახალხო დამცველის მიერ საკუთარი 

ინიციატივით. კანონი არ აზუსტებს სახალხო დამცველის მიერ საკუთარი ინიციატიცით 

საქმის განხილვის დაწყების წინაპირობებს. ამის გამო, თანასწორობის საკითხებზე 

მომუშავე ორგანიზაციებსა და დაინტერესებულ სხვა აქტორებს არ აქვთ შესაძლებლობა, 

სისტემური ხასიათის დისკრიმინაციის ფაქტებზე მსხვერპლის თანხმობის გარეშე 

მოახდინონ დისკრიმინაციის საქმის წარმოების ინიცირება. დისკრიმინაციის 

მსხვერპლების მოწყვლადობის, თვითვიქტიმიზაციისა და კონფორმულობის პრობლემის 

გათვალისწინებით, კოალიციას მიაჩნია, რომ actio popularis წესით, დაინტერესებული 

პირების ინიციატიცით საქმის წარმოების დაწყების შესაძლებლობის დაწესება 

მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის პროცესს.   

 

კოალიცია იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო გაიზიარებს კოალიციის მიერ, დისკრიმინაციის 

საქმეების წარმოებითა და არსებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, მომზადებულ 

რეკომენდაციებს და უზრუნველყოფს კანონში ადეკვატური ცვლილებების განხორციელებას.      


