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1 |
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნამდე   
არსებული პოლიტიკური კონტექსტი 

ხელისუფლების ტრანზიციის შემდეგ, ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ ერთმანე-
თისგან დამოუკიდებელი, თუმცა იდენტური სოციალური და პოლიტიკური ნარატივის 
რამდენიმე რელიგიური კონფლიქტი გამოვლინდა. ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველ-
ყო კონფლიქტების სეკულარული, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული პრინცი-
პებით გადაჭრა და საკითხების პოლიტიზირების გზით პრობლემების იგნორირება 
აირჩია. კონფლიქტების შეფასების დროს, ხელისუფლების წარმომადგენლები  ხში-
რად იყენებდნენ სხვადასხვა კონსპირაციულ თეორიას124, ღიად უთითებდნენ მუსლიმ 
თემზე შესაძლო პოლიტიკური გავლენების პრობლემაზე და  აქტიურად აყენებდნენ 
დღის წესრიგში მუსლიმური რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების შესწავლის 
აუცილებლობის საკითხს. 

2012-2013 წლებში, რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული ძირითადი სა-
კითხების მოწესრიგება, ad hoc წესით, ევალებოდა შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. ამ პირობებში, 2013 
წლის 29 ნოემბერს, მთავრობამ შექმნა რელიგიურ გაერთიანებებთან დაკავშირებუ-
ლი ცალკეული საკითხების შემსწავლელი უწყებათშორისი კომისია (შემდგომში უწ-
ყებათშორისი კომისია), რომლის მანდატში პირდაპირ აისახა მანამდე პოლიტიკურ 
დისკუსიებში გაჩენილი არგუმენტები რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების 
პრაქტიკის შესწავლისა და საკულტო ნაგებობების მშენებლობის შეზღუდული, სპე-
ციალური მოწესრიგების თაობაზე. კერძოდ,  უწყებათშორის კომისიას, რომელსაც 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი 
თავმჯდომარეობდა, დაევალა შემდეგი საქმიანობის განხორციელება: 1. რელიგიურ 
გაერთიანებებთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების ანალიზი; 2. რელიგი-
ური–საკულტო დანიშნულების შენობა–ნაგებობების მშენებლობის მარეგულირებე-
ლი სამართლებრივი ნორმების შემუშავება; 3. რელიგიური გაერთიანებების დაფი-
ნანსების საკითხის შესწავლა; 4. რელიგიური გაერთიანებების საკუთრების საკითხის 
შესწავლა; 5. საჯარო ღვთისმსახურებისა და საჯარო რელიგიური მსვლელობის 
საკითხის შესწავლა; 6. რელიგიური გაერთიანებების საგანმანათლებლო საქმიანო-
ბის შესწავლა.125 აღნიშნულ საკითხებზე კომისიას მთავრობისათვის შესაბამისი რე-
კომენდაციებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების წარდგენა ეთხოვა. ამდენად, 
კომისიის მანდატში მთავრობამ პირდაპირ მოახდინა რელიგიური ორგანიზაციების 
დაფინანსების კონტროლისა და საკულტო ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირე-
ბით, სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმის განზრახვის ფორმალური დეკლარირე-

124 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), სეკულარიზმის კრიზისი და ლო-
იალობა დომინანტი ჯგუფის მიმართ - სახელმწიფოს როლი 2012-2013 წლებში საქართველოში გამოვლე-
ნილი რელიგიური კონფლიქტების მოგვარებაში,  2014 წელი,  ხელმისაწვდომია: 
https://emc.org.ge/2013/12/05/25/
125 საქართველოს მთავრობის დადგენილება რელიგიურ გაერთიანებებთან დაკავშირებული ცალკეული 
საკითხების შემსწავლელი უწყებათშორისი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 
(305), 29.11.2013;  
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ბა. კომისიას ღია, მონაწილეობითი ფორმატით უნდა ემუშავა და როგორც დებულება 
ითვალისწინებდა, კომისიის საქმიანობაში უზრუნველყოფილი იქნებოდა რელიგი-
ური ორგანიზაციების, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ადგილობრივი და საერთა-
შორისო ორგანიზაციების მონაწილეობა. 126 

უწყებათშორის კომისიას დიდ ხანს არ უმუშავია. 2014 წლის 19 თებერველს, მთავ-
რობამ დააფუძნა სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც უშუ-
ალოდ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში მოექცა. ახალი უწყების დაფუძნების 
შეფასების დროს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმ-
წიფო მინისტრმა განაცხადა, რომ სააგენტო იქნება სპეციალიზირებული სტრუქტურა, 
რომელიც განახორციელებს რელიგიური საკითხების შესახებ პოლიტიკას: “აქამდე, 
მსგავსი რამ არ არსებობდა. მე ვიღებდი დავალებებს პირადად პრემიერისგან, რომ 
ამა თუ იმ საკითხში ჩავრეულიყავი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალუ-
რი სტრუქტურა შეიქმნა.“ 127 ამ გზით, რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული 
საკითხები, რომელიც მანამდე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკით-
ხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის პასუხისმგებლობაში ექცეოდა და მეტწი-
ლად დეცენტრალიზებული ფორმატით იმართებოდა, პრემიერ-მინისტრის უშუალო 
კომპეტენციაში გადავიდა. აღნიშნული ინსტიტუციური ცვლილება აჩენდა პროცესე-
ბის ცენტრალიზებისა და კონტროლზე დაფუძნებული პოლიტიკის გაძლიერების ეჭ-
ვებს. 

აღსანიშნავია, რომ რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე სპეციალიზებული, ცენ-
ტრალიზებული ინსტიტუციის შექმნის ინტერესი მანამდე არასდროს გამოუხატავთ 
რელიგიურ ორგანიზაციებს. მსგავსი რეკომენდაცია არ გააჩნდა არც სახალხო დამ-
ცველს და არც ადამიანის უფლებებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივ 
ორგანიზაციებს. 

2 |
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მანდატის ზოგადი 
მიმოხილვა 

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) დაფუძ-
ნება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 თებერვლის N 177-ე დადგენილების 
საფუძველზე მოხდა. დადგენილების შესაბამისად, სააგენტო წარმოადგენს საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრისათ-
ვის ახორციელებს საინფორმაციო, კვლევით, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და 
სარეკომენდაციო საქმიანობას რელიგიის სფეროში. სააგენტოს კონტროლს ახორ-
ციელებს საქართველოს მთავრობა, ხოლო სააგენტოს თავმჯდომარეს ნიშნავს სა-

126 იქვე, დებულების მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილი; 
127 პაატა ზაქარეიშვილის განცხადება, 07.02.14, ხელმისაწვდომია: http://www.ick.ge/rubrics/society/17312-i.html 
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ქართველოს პრემიერ-მინისტრი. სააგენტო იკვლევს და საქართველოს მთავრობას 
წარუდგენს საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებულ მდგომარეობას, ასევე, 
ახორციელებს პრემიერ-მინისტრის დავალებებს რელიგიის სფეროში.

სააგენტოს კომპეტენციების კლასიფიცირება შეიძლება მოხდეს შემდეგ ძირითად მი-
მართულებებად: 1. რელიგიის სფეროში კვლევასთან, რეკომენდაციებისა და საკა-
ნონმდებლო ინიციატივების მომზადებასთან დაკავშირებული საქმიანობა. მათ შორის, 
ხაზგასასმელია კონსტიტუციური შეთანხმებით განსაზღვრული მიზნების და ამოცანების 
შესრულებასთან დაკავშირებით, ასევე, რელიგიის სფეროში განათლების საკითხებზე 
რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადების მიზანი; 2. რელიგიურ - საკულტო 
დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის  განსაზღვრის 
და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარ-
დაქმნის თაობაზე რეკომენდაციების გაცემა; 3. საქართველოს მთავრობის სახელით, 
შუამავლის ფუნქციის შესრულება და იმ დავებისა და საკითხების გადაწყვეტაში მონა-
წილეობის მიღება, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს საქართველოში მოქმედ რელიგიურ 
გაერთიანებებს შორის; 4. ინტერრელიგიური დიალოგის გაღრმავება; 5. პრემიერ-მი-
ნისტრის  კონკრეტული დავალებების შესრულება რელიგიის სფეროში.

სააგენტოს მეტწილად რბილი კომპეტენციები აქვს და მისი საქმიანობის ძირითად 
ნაწილს კვლევითი და სარეკომენდაციო ფუნქციები შეადგენს. ამის მიუხედავად, მისი 
ადგილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მას მაღალ ლეგიტიმაციას აძლევს და 
ძლიერ პოლიტიკურ აქტორად აქცევს. გასულ წლებში საქართველოს მთავრობის 
ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის ანალიზი აჩვენებს, რომ რელიგიის თავი-
სუფლებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი ვალდებულების კონცენტრირება 
სწორედ სააგენტოში ხდება. ეს კი  მას ამ თემაზე მომუშავე ექსკლუზიურ და ცენტრა-
ლიზებულ ორგანოდ აქცევს.128

3 |
სხვა ქვეყნებში რელიგიის საკითხებთან დაკავშირებული   
უწყებების მანდატისა და კომპეტენციების მიმოხილვა 

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაფუძნებასთან დაკავშირებულ საჯარო 
დისკუსიებში ხშირად დომინირებდა მოსაზრება, რომ რელიგიის საკითხებზე მომუშავე 
ცენტრალიზებული უწყების შექმნა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამოცდილების რეცეფცია 
იყო, რომელიც რელიგიურ ორგანიზაციებზე კონტროლის დამყარების მიზნით, ერთი 

128  საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო 
სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) დამტკიცებისა და საქართველოს ადამიანის უფლებების დაც-
ვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს 
შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ (445), 09.07.2014, ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/2391005; ასევე საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს ადამიანის 
უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წლებისთვის) დამტკიცების შესახებ (338), 
21.07.2016, ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3350412 
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შეხედვით რბილი, თუმცა, აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემაში მოთავსებული 
ცენტრალიზებული და ძლიერი უწყებების არსებობას გულისხმობს. მიმდინარე დისკუ-
სიებში სახელმწიფო ხშირად უთითებდა, რომ მსგავსი უწყებების შექმნის გამოცდილე-
ბა ევროპის დემოკრატიულ სახელმწიფოებსაც აქვთ, მათ შორის, საფრანგეთს, გერმა-
ნიასა და იტალიას და რომ მსგავსი კრიტიკა საფუძველს მოკლებულია. 

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია როგორც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში129, 
ასევე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მოქმედი რელიგიის საკითხებზე მომუშავე უწყებების 
მანდატისა და საქმიანობის მიმოხილვა. დასავლეთ ევროპული ქვეყნების გამოცდი-
ლება, მეტწილად, მიმართული რელიგიური ორგანიზაციების ინტეგრაციის, სახელ-
მწიფოში სეკულარიზმის პრინციპებისა და რელიგიის თავისუფლების დაცვისკენ. 
ხოლო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მსგავსი უწყებების მანდატი რელიგიური ორგანი-
ზაციების საქმიანობაში უშუალო ჩარევისა და კონტროლისკენ არის მიმართული.  
შედარებითი კვლევა ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველოში შექმნილი რელიგიის 
საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მისი კომპეტენციებისა და მუშაობის ხასიათის გათ-
ვალისწინებით, მეტწილად, სწორედ პოსტსაბჭოთა გამოცდილებებს იმეორებს. 

3.1. ევროპის ქვეყნების გამოცდილების მიმოხილვა 130

3.1.1. საფრანგეთის გამოცდილება 

კულტის ცენტრალური ბიურო შინაგან საქმეთა სამინისტროში კულტის ძველი დი-
რექტორატის სამართლებრივი მემკვიდრეა. მისი ძირითადი ფუნქციებია სამართ-
ლებრივი ექსპერტიზა, რელიგიის კვლევა, ლაიციზმთან დაკავშირებული საკითხე-
ბი, მათ შორის, პრეფექტურების სეკულარულობის ზედამხედველობის ორგანოების 
ხელძღვანელობა. ბიუროს აქვს პირდაპირი ურთიერთობა საფრანგეთში “დიდი 
რელიგიების” წარმომადგენლებთან, როგორიცაა კათოლიკური, პროტესტანტული, 
ებრაული, მუსლიმური, მართლმადიდებელი, ბუდისტური და სხვა თემები. გარდა 
ამისა, უწყება  თანამშრომლობს სხვა სამინისტროებთან და უწყებებთან, ვისაც აქვს 
სპეციალური კომპეტენციები  კონკრეტულ სფეროებში კულტის თემებთან დაკავში-
რებული საკითხების გადასაჭრელად.  

კულტის ბიუროს წინამორბედი უწყების, კულტის დირექტორატის ერთ-ერთი  მნიშ-
ვნელოვანი ამოცანა იყო  იურიდიული ექსპეტიზა, რომელიც ისევ დარჩა კულტის 
ცენტრალური ბიუროს მნიშვნელოვან აქტივობად.  ბიურო ამზადებს ცირკულარს 
კულტის უფლების შესახებ ისეთ თემებზე როგორიცაა საფლავების ზედამხედველო-
ბა, ღვთისმსახურების ადგილები, რელიგიური პრაქტიკის ინსტიტუციური მხარდაჭე-
რა,  კულტის რეგულაციები საფრანგეთის ზღვისიქითა გაერთიანებაში. ბიუროს ასევე 
აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ინიციატივების და  კომუნების მხრიდან  

129 შენიშვნა: დოკუმენტში სწორედ იმ ქვეყნების მაგალითებია განხილული, რომელზეც თავად რელიგიის 
საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო უთითებს როგორც რელევანტურ გამოცდილებაზე;  
130 შენიშვნა: აღნიშნული ქვეყნების გამოცდილების დამუშავება შესაბამისი უწყებებიდან ელექტრონული 
ფოსტის გზით ინფორმაციის გამოთხოვით გახდა შესაძელებელი; 
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საკულტო ნაგებობების მშენებლობებში, შეკეთებაში მატერიალური და ფინანსური  
მონაწილეობის და მიწის იჯარით გადაცემის საკითხებში სამართლებრივი ექსპერ-
ტიზის კომპეტენცია.  

ბიურო ასევე ახორციელებს სამართლებრივ ზედამხედველობას, რომელიც ეხება 
კულტის თავისუფლების და რელიგიის თავისუფლების დაცვას. ასევე, სეკულარიზმის 
პრინციპების განხორციელებას, 1905 წლის  9 დეკემბრის სეპარაციის შესახებ კანო-
ნის დებულებების მიხედვით.

ბიურო წყვეტს საკითხებს კონგრეგაციების სამართლებრივ აღიარებაზე, სტატუსის 
შეცვლასა და შერწყმაზე. გარდა ამისა, კულტის ცენტრალური ბიურო ერევა ადგი-
ლობრივი პრეფექტურის კომპეტენციებში, რელიგიური ქონების, როგორც კულტუ-
რული მემკვიდრეობის გადაცემის ან გაყიდვის საკითხებზე ნებართვების გაცემისას.

ბიურო ცენტრალურ როლს ასრულებს სეკულარიზმის პრინციპის გავრცელებასა და 
პრაქტიკაში განხორციელებაში. ის ორგანიზებას უწევს ამ თემაზე სემინარებს და უზ-
რუნველყოფს შსს-ისა და სხვა საჯარო უწყებების თანამშრომლების სწავლებასა და 
გადამზადებას. პარალელურად, უწყება წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
გენერალურ სამდივნოს და პრეფექტურების მრჩეველს სეკულარიზმის ზედამხედვე-
ლობის საქმეში. პრეფექტურებთან თანამშრომლობა მრავალ ოპერატიულ ასპექტს 
მოიცავს. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ 2011 წლის აპრილიდან, ყველა 
პრეფექტურაში არსებობს შესაბამისი თანამშრომლის კადრი ლაიციზმის ზედამხედ-
ველობის ფუნქციით. ამ მისიით ასევე ტარდება უწყებრივი კონფერენციები სეკუ-
ლარზმისა და რელიგიის თავისუფლების შესახებ, სადაც განიხილება საკულტო და 
ღვთისმსახურების თემებთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები. 

ბიუროს სამართლებრივი ექსპერტიზა ეყრდნობა რელიგიური ფენომენების საუკე-
თესო ცოდნას, რომლებიც სეკულარიზაციის და გლობალიზაციის კონტექსტში ღრმა 
ცვლილებებს განიცდიან. 

3.1.2. გერმანიის გამოცდილება 

ლაიცისტური ქვეყნებისაგან განსხვავებით, გერმანიის კონსტიტუცია არ ითვალის-
წინებს სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის მკაცრ გამიჯვნას. სახელმწიფო და რე-
ლიგიური გაერთიანებები თანამშრომლობენ საჯარო სკოლებში რელიგიური სწავ-
ლების საკითხებში და მათ ორგანიზებას ერთად ახდენენ. გერმანიის კონსტიტუციის 
ფედერალურ ხელისუფლებასა და მიწებს შორის კომპეტენციების გადანაწილების 
მიხედვით, კულტის საკითხები მიწების კომპეტენციაა. სახელმწიფოს ურთიერთობა 
რელიგიურ გაერთიანებებთან კონსტიტუციით განსაზღვრული რელიგიის თავისუფ-
ლების ჩარჩოში და ფედერალურ და მიწების დონეზე სახელმწიფოსა და რელიგიურ 
გაერთიანებას შორის არსებულ კონკორდატებში ან შეთანხმებებში არის გაწერი-
ლი და მთლიანობაში სახელმწიფოს რელიგიის სამართალს ქმნის. შეთანხმებები 
და კონკორდატები დადებულია წმინდა ეპარქიასთან, ევანგელურ ეკლესიასთან და 
იუდეურ თემთან. ყოველ შეთანხმებას მოჰყვება ამავე ხელშეკრულების იმპლემენ-
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ტაციის კანონი, სადაც, ძირითადად, რეგულირებულია საკითხები რელიგიური დღე-
სასწაულების, სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირების, რელიგიურ ძეგლთა დაცვის, 
თემის საფლავების  მომსახურების და სხვა სახელმწიფო სერვისების შესახებ.  

ფედერალურ მთავრობას განსაკუთრებული ვალდებულება აქვს დეკლარირებული 
ებრაული თემის მიმართ,  რაც გამოიხატება  ნაციონალურ-სოციალისტური რეჟიმის 
დროს, ებრაელი ხალხის გენოციდის დავიწყების და დაფარვის ნებისმიერ ტენდენ-
ციასთან ბრძოლაში. მთავრობა მიისწრაფის საზოგადოების მობილიზაციისა და 
რასობრივი შეუწყნარებლობის აღმოფხვრისაკენ და ამ მიზნით, იგი მხარს უჭერს 
ორგანიზაციებს, რომლებიც ქრისტიანებსა და ებრაელებს შორის ურთიერთობის 
განვითარებაზე მუშაობენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქრისტიანულ-ებრაული 
თანამშრომლობის საკოორდინაციო საბჭო  და ქრისტიანულ-ებრაული საერთაშო-
რისო საბჭო. სახელმწიფოსა და ებრაულ თემს შორის ურთიერთობას აწესრიგებენ 
შეთანხმებები, როგორც ფედერალურ, ასევე მიწების  დონეზე. 

პარტნიორული ურთიერთობები ფედერალურ მთავრობასა და ებრაულ ცენტრალურ 
საბჭოს შორის 2003 წლის 27 იანვარს, ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღეს, გრძელვადიანი 
ხელშეკრულების ფორმით გაფორმდა. ხელშეკრულებით ფედერალური მთავრობა 
ვალდებულებას იღებს, გერმანულ-ებრაული კულტურული ცხოვრების შესანარჩუ-
ნებლად, გასცეს ყოველწლიური დაფინანსება ცენტრალური ებრაული საბჭოსთვის 
(2012 წლიდან დახმარება შეადგენს  10 მილიონ ევროს), მისი საერთაშორისო ფუნქ-
ციების, ებრაული თემის განვითარების, ინტეგრაციული პოლიტიკის და სოციალური 
ამოცანების განსახორციელებლად. დაფინანსება იუდაიზმის ყველა მიმართულები-
სათვის ხელმისაწვდომია და ემსახურება ებრაული მოსახლეობის ფართო მასებს. 

ფედერალური ხელისუფლებისაგან დახმარებას იღებენ  რეგიონული მეცნიერული 
დაწესებულებები, როგორიც არის იუდეური სწავლების უმაღლესი სასწავლებელი 
ჰაიდელბერგში, რომელიც სწავლობს იუდეურ კულტურას, ისტორიას და რელიგიას. 
სახელმწიფოს ფინანსურ დახმარებას იღებს ასევე გერმანიაში  ებრაელების ისტო-
რიის შემსწავლელი ცენტრალური არქივი ჰაიდელბერგში და  ლეო ბექის ინსტიტუტი 
და მისი იერუსალიმის, ლონდონის და ნიუ-იორკის ცენტრებით და ამავე ინსტიტუტის  
არქივები ბერლინის ებრაულ მუზეუმში, რომელიც ემსახურება გერმანელი ებრაელე-
ბის ისტორიისა და კულტურის მეცნიერულ დამუშავებას. 

ფედერალური მთავრობა ასევე იღებს მონაწილეობას მიტოვებულ ებრაულ საფ-
ლავებზე ზრუნვის დაფინანსებაში. მიწებსა და ებრაულ თემს შორის, 1957 წლის შე-
თანხმების საფუძველზე, ფედერალური ხელისუფლება გასცემს ყოფილი ებრაული 
კომუნების მიტოვებული საფლავების მოწყობისა და მეთვალყურეობის ხარჯების ნა-
ხევარს. 

გერმანიაში, დაახლოებით, 3,8-4,3 მილიონი მუსლიმი ცხოვრობს, რაც მთლიანი 
მოსახლეობის 5 %-ს და სრული მიგრანტი მოსახლეობის მეოთხედს წარმოადგენს. 
მუსლიმი თემის 50 % გერმანიის მოქალაქეა. უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით, 
ქვეყნის მასშტაბით დაფიქსირებულია დაახლოებით 2 350 ისლამური (მათ შორის 
ალევისტური) გაერთიანება. მუსლიმების 74% -ს სუნიტები, 13-ს% ალევისტები და 
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7%-ს შიიტები წარმოადგენენ. მუსლიმ თემს მიეკუთვნებიან ისეთი მცირე ჯგუფებიც 
როგორიც აჰმადია, მისტიური სუფისტური გაერთიანებები და იბადია. მუსლიმი მო-
სახლეობის ორ მესამედს აქვს თურქული ფესვები. დანარჩენი ნაწილი სამხრეთ-აღ-
მოსავლეთ ევროპიდან, ჩრდილო აფრიკიდან და ცენტრალური და სამხრეთ-აღმო-
სავლეთ აზიიდან არის ემიგრირებული. 

ფედერალურ მთავრობას დეკლარირებული აქვს საზოგადოებრივი თანამშრომლო-
ბა მუსლიმებთან დიალოგის გასაძლიერებლად. 2006 წლიდან, მუსლიმებთან დი-
ალოგისა და მათი სხვადახვა წარმოშობის კულტურული და რელიგიური ადამიანებ-
თან ერთად თანაცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით, ფედერალურ შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მიერ ორგანიზებულია გერმანიის ისლამის კონფერენცია, რომელიც 
გრძელვადიანი სახელმწიფო ინსტრუმენტია ფედერალური ხელისუფლების, მიწების 
წარმომადგენლებსა და  მუსლიმებს შორის ურთიერთობისათვის. ისლამის კონფე-
რენციის მიზანია მუსლიმების ინსტიტუციური (რელიგიის სამართლებრივი) და საზო-
გადოებრივი ინტეგრაციის გაუმჯობესება. ამასთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო ხელს უწყობს სხვადასხვა ინიციატივას, როგორიც არის  რელიგიათაშო-
რისი დიალოგი მუსლიმებთან, ისლამის კონფერენციის სახით. 

გერმანიაში ასევე არსებობს ისლამის კონფერენცია, რომელსაც სახელმწიფოსა 
და მუსლიმ თემს შორის ურთიერთობის ჩარჩო ფორმატი აქვს.  კონფერენცია წარ-
მოადგენს  მუსლიმ მოსახლეობასა და სახელმწიფოს შორის დიალოგის ფორმას, 
რომელიც არა მხოლოდ ფედერალური მთავრობის დონეზე მუშაობს, არამედ მო-
იცავს მიწებს და უზრუნველყოფს მიწების სამინისტროების და კომუნების კავშირებს. 
კონფერენცია  მუშაობს საზოგადოებრივი ჩართულობის და რელიგიური ცხოვრების 
მხარდაჭერის მიმართულებით. საჯარო წესრიგისა და უსაფრთხოების თემები შესაბა-
მისი კომპეტენციის მქონე ფორუმებზე  კონფერენციის ფარგლებს მიღმა განიხილება. 
კონფერენციის სამუშაო კომიტეტი შედგება ექსპერტების,  მეცნიერების, პრაქტიკო-
სებისა და რელიგიური კავშირების წარმომადგენლებისაგან. მათი მონაწილეობით 
ხდება რეკომენდაციების მომზადება სხვადასხვა პოლიტიკური ფორუმისათვის და 
საორგანიზაციო კომიტეტისათვის. მუდმივი ღია კონფერენციების საშუალებით გან-
სახილველი თემებისა და მიღწეული შედეგების  ტრანსპარენტულობით უზრუნევლ-
ყოფილია კონფერენციის გამჭვირვალობაც. 

კონფერენციის მთავრი მიზანია, მუსლიმების ინსტიტუციური და საზოგადობრივი ინ-
ტეგრაციის გაუმჯობესება, სტრუქტურული ინტეგრაციის მეშვეობით. ამისათვის ხდება 
ინსტიტუციონალიზებული კოოპერაციის ხელშეწყობა სახელმწიფოსა და მუსლიმებს 
შორის კონსტიტუციაში განსაზღვრული რელიგიის თავისუფლების ბაზაზე. მაგალი-
თად, ისლამის შესახებ თეოლოგიური სწავლება უნივერსიტეტებში და ისლამის თე-
ოლოგიური ცენტრების  და იმამების განათლების ხელშეწყობა.  

კონფერენციის კიდევ ერთი პროგრამა უზრუნველყოფს რელიგიური პერსონალის 
განათლებას, რომლის ფარგლებშიც, რელიგიური მსახურებისა და ისლამური თე-
მების სხვა მულტიპლიკატორებისათვის პრაქტიკულ გამოცდილებასთან დაკავში-
რებით  ხდება სხვადასხვა  გზამკვლევის, საზოგადოებრივი განათლებისა და ენის 
სწავლების სახელმძღვანელოების შემუშავება. გარდა ამისა, კონფერენცია ამზადებს 
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რეკომენდაციებს რელიგიური სწავლების პრაქტიკულ საკითხებზე, რომლებიც აქტუ-
ალურია ეთნიკური, კულტურული და რელიგიური მრავალფეროვნების გათვალისწი-
ნებით, სკოლის მოსწავლეების ყოველდღიურობაში. 

კონფერენციის საწყის ფაზაში ცხადი გახდა, რომ დიალოგის მიზანი და საფუძველი  
გერმანულ სამართლებრივ და კონსტიტუციის ღირებულებების რეჟიმში მუსლიმი მო-
სახლეობის ჩართულობა და თანამონაწილეობაა. საერთო ღირებულებების კონსენ-
სუსის გასაღრმავებლად კონფერენციის სამუშაო პროგრამაში შემოტანილია თემა 
«გენდერული სამართლიანობა», რომელიც, ძირითადად, ოჯახური ძალადობისა და 
იძულებითი ქორწინების წინააღმდეგ მუშაობას გულისხმობს. გარდა ამისა, კონფე-
რენცია ითვალისწინებს  მუსლიმების დასაქმების ბაზარზე ორიენტაციის ხელშემწ-
ყობ ღონისძიებებს. მაგალითად, ხდება საინფორმაციო ბროშურების მომზადება, 
რომლებიც საწარმოებსა და სახელმწიფო უწყებებში ინტერკულტურულ კონტექსტში 
წამოჭრილ პრობლემებს და საკითხებს პასუხობს.  

ისლამური კონფერენცია, პრევენციის მიზნით, თანამშრომლობს მიგრაციის და 
ლტოლვილთა საკითხების ფედერალურ უწყებაში არსებულ მექანიზმთან. აღნიშ-
ნულმა კოოპერაციამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მუსლიმებსა და უსაფრთხო-
ების უწყებებს შორის თანამშრომლობაში. 

კონფერენცია მიზნად ისახავს ექსტრემიზმის შემცირებისა და საზოგადოების პოლარი-
ზების თავიდან აცილებას, რომლის განსახორციელებლად შექმნილია სამუშაო ჯგუფი 
“პრევენციული სამუშაოები ახალგაზრდებთან.“ ჯგუფი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს  და 
გეგმავს კონკრეტულ ღონისძიებებს მუსლიმების მიმართ მტრობის, მუსლიმებში ანტისე-
მიტიზმის აღკვეთის მიზნით. სამუშაო ჯგუფმა გამოაქვეყნა დეკლარაცია „საზოგადოებრი-
ვი თანამშრომლობის ხელშეწყობა პოლარიზების ასაცილებლად“. საზოგადოების პო-
ლარიზების პრევენციის მიზნით იგი იმუშავებს ინიციატივებს. ამისათვის, კონფერენციამ 
პროექტების მხარდაჭერის ნაბიჯები, პირველ რიგში, ახალგაზრდულ სფეროში შეიმუშა-
ვა. პროგრამის შესაბამისი დაფინანსება უზრუნველყოფილია ფედერალურ დონეზე. 

ისლამოფობიის წინააღმდეგ და მასთან ბრძოლის საფუძვლით, იმართება ღია კონ-
ფერენციები მუსლიმების მიმართ მტრობის, როგორც ფენომენის და მის საწინააღმ-
დეგო სტრატეგიების შესასწავლად, სადაც იკვეთება მკაფიო სიგნალი და სახელმწი-
ფოს გაძლიერებული  ვალდებულება ისლამაფობიასთან ბრძოლის და მუსლიმების 
მიმართ მტრობის წინააღდეგ ბრძოლაში. 

რელიგიებს შორის უკეთესი ურთიერთგაგების  და საზოგადოების ერთობის მიზნით, 
ფედერალური ხელისუფლება ასევე ხელს უწყობს ამ სფეროში ინიციატივებს. ამი-
სათვის,  ფედერალური შსს აფინანსებს შიდარელიგიურ დიალოგს, განსაკუთრებით 
მუსლიმებთან დაკავშირებით. ინტერრელიგიური დიალოგის კვლევის საშუალებე-
ბისა და პროექტების დაფინანსება ხდება ფედერალური შსს-ის ბიუჯეტიდან. ბიუჯე-
ტის პრინციპებიდან გამომდინარე, პროექტები, რომლებიც საკუთარი კონცეფციის 
მიხედვით, მხოლოდ ერთ რელიგიას, თემს შეეხება ან მხოლოდ ერთი რელიგიური 
გაერთიანების ინტერესებში შედის არ იქნება გათვალისწინებული.  პროექტების გან-
ხორციელების დროს, უნდა მტკიცდებოდეს მაღალი ფედერალური ინტერესები. 
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3.1.3. იტალიის გამოცდილება

იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო  პასუხისმგებელია კათოლიკურ ეკლესიას-
თან და სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე. იტალიის კონსტიტუციის 
პრინციპებთან შესაბამისობაში, იგი უზრუნველყოფს თანასწორ მოპყრობას განსხვა-
ვებული რელიგიის მიუხედავად.

სახელმწიფოსა და კათოლიკურ ეკლესიას შორის ურთიერთობა მოწესრიგებულია 
კონსტიტუციური პრინციპებით. კონსტიტუციის მე-7 მუხლი უზრუნველყოფს, რომ სა-
ხელმწიფოს და კათოლიკურ ეკლესიას აქვს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი წეს-
რიგი, არიან სუვერენულები და მათი ურთიერთობა რეგულირებულია სამართლებ-
რივი დებულებებით, რომელიც ემყარება შეთანხმებებს.  

კონსტიტუციაში ასევე გარანტირებულია ყველა რელიგიური დენომინაციის კანო-
ნის წინაშე თანასწორობა და მათ აქვთ უფლება, საკუთარი კანონიკის მიხედვით, 
მოახდინონ ორგანიზება. სახელმწიფოსთან მათი ურთიერთობა რეგულირებულია 
კანონმდებლობით, რომელიც ემყარება მათ წარმომადგენელთან დადებული შე-
თანხმებებს - „ინტესებს“,131 რომელთა საბოლოო იმპლემენტაცია სამართლებრივ 
სისტემაში პარლამენტის გავლით ხდება. რელიგიური პრაქტიკის უფლება აქვთ 
იტალიის მოქალაქეებს, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსა და მოქალაქეობის არმქო-
ნე პირებს. მათ შეუძლიათ თავისუფლად გაავრცელონ რელიგია და განახორცი-
ელონ რელიგიური პრაქტიკა, თუმცა რიტუალები არ უნდა იყოს საჯარო მორალ-
თან წინააღმდეგობაში.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი რელიგიის საკითხებში განსაკუთრებით მნიშვ-
ნელოვანი ხდება 60-იანი წლებიდან, ახალი რელიგიების გავრცელების შემდეგ, რაც 
უკავშირდებოდა მიგრაციასა და სოციალურ ტრანსფორმაციებს. ამ მიმართულებით 
სამინისტრო მხარს უჭერს კვლევით საქმიანობებს. 

1929 წელს მიღებულ იქნა  ე.წ. ახალი დამკვიდრების პროცესში მყოფი რელიგიები-
სათვის გათვალისწინებული რწმენების წესებისა და რეგულაციების კრებული. საკონ-
სტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, შედარებით გვიან მოხდა აღნიშნული 
კრებულის მოდიფიციერება და ის დღემდე გამოიყენება. მას შემდეგ, რაც კონფესიებ-
მა სახელმწიფოსთან ad hoc შეთანხმებები დადეს «ინტესების» სახით, კანონდმდებ-
ლობა შეიცვალა იმ წესების სასარგებლოდ, რომლებიც ამ შეთანხმებებმა შემოიტა-
ნა სამართლებრივ სისტემაში. აღნიშნულ შეთანხმებებს აქვთ სპეციალური კანონის 
სტატუსი. 

შსს-ში ასევე მოქმედებს საზედამხედველო უწყება, რომელიც ახორციელებს დაკ-
ვირვებას რელიგიურ პოლიტიკაზე და პატიმრების რელიგიის თავისუფლების 
მდგომარეობაზე. საზედამხედველო უწყება ამოწმებს და ანალიზს უკეთებს «არა-

131 შენიშვნა: ინტენსები გაფორმებულია  მათ შორის შემდეგ კონფესიებთან“ მეშვიდე-დღის ადვენტისტთა 
იტალიის გაერთიანებული ეკლესია (1988 წ., ასევე 1996 წ.), ღმერთის კრება იტალიაში (1988), იტალიის 
ებრაული თემების კავშირი (1989 წ, ასევე 1996 წ.), ქრისტეს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია (1995 წ.), 
ევანგელურ ლუთერული ეკლესია იტალიაში (1995 წ.);  
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კათოლიკურ»  რელიგიურ პრაქტიკას იტალიაში. ის თანამშრომლობს პრეფექ-
ტებთან რელიგიის თავისუფლების განხორციელებისას წარმოქმნილი პრობლე-
მების  გადაჭრისას შესაძლო გამოსავლის ძიების მიზნით. ზედამხედველობა ასევე 
გულისხმობს მოსაზრებების, შეთავაზებების და წინადადებების მოგროვებას, რე-
ლიგიებსა და სახელმწიფოს შორის უფრო გრძელვადიანი თანამშრომლობის 
ხელშეწყობის მიზნით. 

იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რელიგიური დეპარტამენტის მიერ კოორ-
დინირებული კიდევ ერთი სფერო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაა. აღნიშნულს, 
ისტორიულად, სპეციალური ასოციაცია Fabbricerie’ and Confraternities ახორცი-
ელებს, რომლის წევრებს იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ნიშნავს.

3.2. რელიგიის საკითხთა ცენტრალიზებული უწყებების ძირითადი  

კომპეტენციების მიმოხილვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში

სხვა ქვეყნების რელიგიის საკითხთა ინსტიტუციების შედარებითი ანალიზი აჩვენებს, 
რომ რელიგიის საკითხებში თითქმის იდენტური მანდატისა და ფუნქციების მქონე 
ცენტრალიზებული ინსტიტუციები, როგორც წესი, გვხვდება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. 
აღნიშნული უწყებები თითქმის იმეორებენ საბჭოთა კავშირში მოქმედი რელიგიურ 
საკითხებში სახელმწიფო კომიტეტების საქმიანობას, რომლებიც მთავრობის დონე-
ზე სპეციალიზებულ ერთეულებად არსებობდნენ.132 კომიტეტებში კონცენტრირებული 
იყო რელიგიის პოლიტიკასთან დაკავშირებული ყველა ზოგადი და  კონკრეტული სა-
კითხის გადაწყვეტის ფუნქცია. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რეინკარნირებული მსგავსი 
უწყებების არსებობა ძირითადად სარეკომენდაციო და კვლევითი ფუნქციებით არის 
დასაბუთებული და რბილი კომპეტენციები აქვთ. თუმცა, რეალობაში, ისინი რელი-
გიის პოლიტიკის განხორციელებისა და რელიგიური გაერთიანებების კონტროლის 
მექანიზმებს უფრო წარმოადგენენ. 

ყირგიზეთის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორს 
პრეზიდენტი, მის მოადგილეებს კი პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს. ფორმა-
ლურად, სააგენტოს მიზანია რელიგიური შემწყნარებლობის, რელიგიის 
თავისუფლების დაცვა და რელიგიასთან დაკავშირებული კანონების 
შესრულების მონიტორინგი. სააგენტო რელიგიური ორგანიზაციების 
რეგისტრაციის პროცესში თანხმობას/დასტურს გასცემს და უფლებამო-
სილია, უარი თქვას ან გადადოს კონკრეტული ჯგუფის რელიგიურ ორ-
განიზაციად რეგისტრირება. ყირგიზეთში არარეგისტრირებული ორგა-
ნიზაციებს ეკრძალებათ რელიგიური მსახურების განხორციელება და 
სივრცის იჯარით აღება.133  

132 State Authorities for Religious Affairs in Soviet Bloc Countries. OTTO LUCHTERHANDT (57);
133 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Kyrgyzstan 
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სომხეთის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო საბჭო სახელმწიფო უწ-
ყებაა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში ექცევა, თუმ-
ცა არ გააჩნია წარმომადგენლობა მთავრობის კაბინეტში. რელიგიურ 
დენომინაციებსა და ორგანიზაციებს კანონით ევალებათ საბჭოში რე-
გისტრაცია. ორგანიზაციები, რომლებიც არ არის რეგისტრირებულები 
საბჭოში, ეკრძალებათ გაზეთებისა და ჟურნალების გამოფენა, ფართის 
იჯარით აღება, ტელე ან რადიო ტრანსლირება, ვიზიტორების მოწვე-
ვა. კანონი ავალდებულებს რელიგიურ ორგანიზაციებს, გარდა სომ-
ხური სამოციქულო ეკლესიისა, რომ საჯარო სივრცეში კონკრეტული 
ღონისძიების განხორციელებისთვის, სხვა ქვეყანაში ვიზიტისთვის ან 
სხვა ქვეყნებიდან სტუმრების მიღებისთვის მიიღოს წინასწარი ნებარ-
თვა საბჭოსგან. საბჭოს ევალება რელიგიური ორგანიზაციების საქმი-
ანობის მოკვლევა და იმ მისიონერების საქმიანობის შეწყვეტა, რომელ-
თა ქმედება არ შეესაბამება მათ სტატუსს. აღნიშნული კომპეტენციების 
მიუხედავად, საკმარისი რესურსების არ ქონის გამო, საბჭო ძირითა-
დად მხოლოდ რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის ფუნქციას 
ასრულებს.134 

ყაზახეთის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 2011 წელს 
შეიქმნა, კულტურის სამინისტროში მსგავსი მანდატის მქონე კომისიის 
რეორგანიზაციის შემდეგ. სააგენტო ცენტრალური აღმასრულებელი 
ხელისუფლების ორგანოა, რომლის მიზანია ინტერ-რელიგიური 
ურთიერთობების ხელშეწყობა, მოქალაქეების რელიგიის თავისუფ-
ლების დაცვა, რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით საკა-
ნონმდებლო წინადადებებისა და კვლევების მომზადება. სააგენტო 
ახდენს რელიგიური ორგანიზაციების და მისიონერების საქმიანობის 
მონიტორინგს და სამართალდამცავ ორგანოებს წარუდგენს წინადა-
დებებს იმ ჯგუფებისა და პირების საქმიანობის აკრძალვის თაობაზე, 
რომელთაც საქმიანობაც ეწინააღმდეგება ყაზახეთის კანონმდებლო-
ბას. სააგენტოს ასევე აქვს ცხელი ხაზი და მოქალაქეების საჩივრების 
მიღების შესაძლებლობა.135   

ტაჯიკეთის მთავრობასთან არსებული რელიგიის საკითხთა კომიტეტის 
ძირითადი ფუნქცია რელიგიური ჯგუფების რეგისტრაცია, რელიგიური 
ლიტერატურის იმპორტის რეგულირება, ეკლესიებისა და მეჩეთების 
მონიტორინგია. ამასთან, კომიტეტი ახდენს იმ პირების რეგისტრაციას, 
ვინც მოსალოცად წასვლას გეგმავს.136  

134 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2001/5539.htm 
135 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.din.gov.kz/eng/rabota_s_naseleniem/obzor_obrasheniy_
grazhdan/ 
136 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://thediplomat.com/2015/04/tajikistan-no-hajj-no-hijab-and-shave-you
r-beard/
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თურქმენეთის რელიგიის საკითხთა საბჭოები ეროვნულ და ადგილობ-
რივ დონეებზე ფუნქციონირებენ და მათი ფუნქცია რელიგიური ორგა-
ნიზაციების რეგისტრაცია, ნებართვის გაცემა საჯარო საქმიანობისთვის, 
საჯარო შეხვედრებისთვის სივრცის შეძენისთვის, რელიგიური ლიტერა-
ტურის შეძენისა და უცხოელი სტუმრების მიღებისთვის. ცენტრალური 
საბჭოები ანგარიშს პრეზიდენტს, ადგილობრივი საბჭოები კი ადგილობ-
რივი ადმინისტრაციის უფროსებსა და ცენტრალურ საბჭოს  აბარებენ.137  

ლატვიის რელიგიის საქმეთა საბჭო სამთავრობო ინსტიტუციაა, რომე-
ლიც იუსტიციის სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ არსებობს. მისი 
მიზანია სახელმწიფოსა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის ურთიერ-
თობების მოწესრიგება და რელიგიური ორგანიზაციის მიმართვის შემ-
თხვევაში, საორგანიზაციო, სამართლებრივ და სხვა სახის საკითხებში 
დახმარება.138  

ბულგარეთის მინისტრთა საბჭოს რელიგიის საკითხთა დირექტორატის 
პასუხისმგებლობაში შედის ეკლესიებთან სახელმწიფოს კომუნიკაციისა 
და დოკუმენტების ზედამხედველობა,  მათი გასაჯაროებისა და გავრ-
ცელების კონტროლი, სხვა ქვეყნების რელიგიურ ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობებისთვის წინასწარი ნებართვის გაცემა, სხვა ქვეყნებიდან 
შემოწირულობისა და სხვა სახის მატერიალური დახმარების მიღებისთ-
ვის ნებართვის გაცემა.139   

ეკლესიათა დეპარტამენტი ჩეხეთის კულტურის სამინისტროს სისტემაში 
არსებობს. მის კომპეტენციებს მიეკუთვნება სახელმწიფოს, ეკლესიებსა 
და რელიგიურ საზოგადოებებს შორის ურთიერთობების, ასევე, რელი-
გიის თავისუფლების დაცვის გრძელვადიანი სტრატეგიების შემუშავება, 
ეკლესიების, რელიგიური ორგანიზაციებისა და გაერთიანებების რე-
გისტრაცია,  ცვლილებების განხორციელება მათ ძირითად დოკუმენ-
ტებში, ეკლესიებისა და რელიგიური საზოგადოების შესახებ ძირითა-
დი ინფორმაციის შესახებ მონაცემთა ბაზის შექმნა, რაც აუცილებელია 
კულტურის სამინისტროსთვის, ტენდერის ფარგლებში სამოქალაქო 
ორგანიზაციებისთვის, ეკლესიებისა და რელიგიური საზოგადოებების-
თვის გრანტების გაცემა, ეკლესიებისა და რელიგიური გაერთიანებების 
ბიუჯეტების საკითხების განხილვა და დამტკიცება.140   

137 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.refworld.org/pdfid/4ad47e4f0.pdf   
138 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.kirchenrecht.net/lv/
139 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=17248&lang=en
140 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://www.mkcr.cz/activities-of-the-department-934.html?lang=en
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ზემოთ წარმოდგენილი ზოგადი მიმოხილვიდან ჩანს, რომ რელიგიის საკითხთა უწ-
ყებები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ძირითადად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, უშუ-
ალოდ  პრემიერ-მინისტრის ან პრეზიდენტის კანცელარიაშია მოქცეული. საკუთა-
რი ფუნქციებითა და სტატუსით, აღნიშნული უწყებები წარმოადგენენ სახელმწიფოს 
უმაღლესი ხელისუფლისა და რელიგიური გაერთიანებების მმართველების ინსტიტუ-
ციონალიზებული დაკავშირების საშუალებას, რაც ხშირად უწყებების დებულებებში 
პირდაპირ არის მითითებული.

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მოქმედი რელიგიის საკითხთა უწყებების დიდ ნაწილს 
ფორმალურად კვლევითი საქმიანობის ფუნქცია გააჩნია. მაგალითად, ყაზახეთის 
რესპუბლიკის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიზანია, ქვეყანაში რე-
ლიგიური მდგომარეობისა და მისი განვითარების ტენდენციების მრავალმხრივი და 
ობიექტური შესწავლა და ანალიზი.141  ესტონეთსა და რუმინეთში რელიგიის საკითხ-
თა დეპარტამენტს იგივე ფუნქციები აქვს,  რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა142 და 
რელიგიის საკითხებში სახელმწიფო სამდივნოს143. რუმინეთის რელიგიის საკითხთა 
სახელმწიფო სამდივნო ინიშნავს და აგროვებს ინფორმაციას სასულიერო პირების 
წინამძღოლად ან რელიგიური გაერთიანების მმართველად დანიშვნისა და არჩევის 
შესახებ. უმეტეს შემთხვევაში  რელიგიის საკითხთა უწყებების კვლევისა და ანალიზის 
საგანია „რელიგიის სფერო“ ან «რელიგიური ცხოვრება,” რომელიც საკმაოდ ბუნდო-
ვანი ტერმინებია, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ის არ მოიცავს რელიგიის 
თავისუფლების დარღვევის ფაქტებზე რეაგირების მიზანს. 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის კანონპროექტების მომზა-
დების ფუნქცია გააჩნიათ ასევე სომხეთის, აზერბაიჯანის, უზბეკეთისა და რუმინეთის 
უწყებებს, რომლებიც მათი დებულებების თანახმად, გარდა ერთჯერადი საკანონმ-
დებლო პროექტებისა, მუდმივ ზედამხედველობასაც უწევენ საკანონმდებლო გარე-
მოს და რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით მოქმედი ეროვნულ სამართ-
ლებრივ სტანდარტებთან პრაქტიკის შესაბამისობის საკითხს. რუმინეთის რელიგიის 
საკითხთა სახელმწიფო  სამდივნო  მისი დებულების შესაბამისად, ახორციელებს რე-
ლიგიის თავისუფლების შესახებ საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის 
იმპლემენტაციის მონიტორინგსაც.144

აღსანიშნავია, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რელიგიურ-საკულტო ნაგებობების 
მშენებლობასთან დაკავშირებით ნებართვების/რეკომენდაციების გაცემის ცენტრა-
ლიზებული კომპეტენცია რელიგიის საკითხთა უწყებების მანდატში ძირითადად არ 
გვხვდება. 

რელიგიის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია რელიგიურ-საკულტო ნაგებობების, 
როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასაცავად შექმნილი ინსტიტუცი-

141 Совет по связям с религиозными объединениями при Правительстве РК:   http://www.din.gov.kz/
rus/deyatelnost/sovet_po_svyazyam/; КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН http://www.din.gov.kz/rus/index.php
142 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:  https://www.siseministeerium.ee/36748/
143 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია:  http://www.culte.gov.ro/hg-de-functionare-1
144 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.culte.gov.ro/hg-de-functionare-1
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ები  კულტურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში, ასევე, რელიგიის საკითხთა 
სპეციალურ სამთავრობო სააგენტოებში. მათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა 
სალოცავებისა და ისტორიული მონუმენტების შეკეთება და კონსერვაცია (მაგ. რუმი-
ნეთსა და იტალიაში).

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში რელიგიის საკითხთა უწყებებს ასევე გააჩნიათ კომპეტენცია 
ჩაერიონ საგანმანათლებლო სისტემაში. მათი საქმიანობა მოიცავს სახელმწიფოსა 
და რელიგიურ გაერთიანებებს შორის კოორდინაციას განათლებისა და კულტურის 
სფეროებში (ესტონეთი). აღნიშნული უწყებები  თანამშრომლობენ განათლების სა-
მინისტროსა და სხვა შესაბამის უწყებებთან და რელიგიის სწავლების სილაბუსებისა 
სასწავლო კურიკულუმის შედგენაში იღებენ მონაწილეობას. რიგ შემთხვევებში მათი 
ინიცირებით ხდება საჯარო სკოლაში არა ინტეგრირებული თეოლოგიური სწავლე-
ბა (ყაზახეთი) და რელიგიური სკოლების მიერ მომზადებული სასწავლო გეგმების 
ანალიზის მომზადება (აზერბაიჯანი). მაგალითად, უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტის 
რელიგიურ საკითხთა კომიტეტი ახდენს რელიგიური საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლების ლიცენზირებას, კონტროლს და შესაბამისი რეესტრის წარმოებას. კომიტეტი 
ორგანიზებას უკეთებს უზბეკეთის მოქალაქეების ვიზიტებს წმინდა ადგილებში, ქვეყ-
ნის საზღვრებს გარეთ და საზღვარგარეთ სასულიერო სასწავლო დაწესებულებებში 
კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მოქმედი რელიგიის საკითხთა უწყებები, ცალკეულ შემთ-
ხვევებში, რელიგიური ორგანიზაციების პირდაპირი კონტროლის მექანიზმებს წარ-
მოადგენენ. აღნიშნული კონტროლი ხორციელდება, ძირითადად, სახელმწიფოს  
ფინანსური დახმარების ხარჯვითი ნაწილის ზედამხედველობის პროცესში. მაგალი-
თად, რუმინეთის შემთხვევაში, კონტროლდება რელიგიური გაერთიანების მმართვე-
ლების მიერ სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული ფინანსური რესურსები, მათ შო-
რის, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო უწყება ითხოვს  ინფორმაციას  სასულიერო 
პირების სახელფასო ხარჯის შესახებ. ყაზახეთის უწყება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
რელიგიური სკოლების შესაკეთებლად ფინანსური დახმარების საკითხებს წყვეტს და 
შესაბამისად, ასევე უწევს ზედამხედველობას მისი ხარჯვის პროცესს. 

რელიგიის საკითხთა უწყებების კომპეტენციებს შორის ასევე თავმოყრილია ისეთი 
უფლებამოსილებები, როგორიცაა უცხოელი რელიგიური აქტივისტებისთვის ვიზისა 
და საცხოვრებლის უფლების, ასევე რელიგიური გაერთიანებების მოწვევით, უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეობის მქონე რელიგიური მსახურების ქვეყანაში დარჩენის შესახებ 
ნებართვის გაცემა. გარდა ამისა, რელიგიის საკითხთა უწყებები აკონტროლებენ რე-
ლიგიური ხასიათის ლიტერატურის ცირკულაციას. მაგალითად, უზბეკეთის შესაბამი-
სი უწყება ზედამხედველობას უწევს ქვეყნის მასშტაბით რელიგიური ორგანიზაციების 
მიერ გამოცემული და  საზღვარგარეთიდან შემოტანილი რელიგიური ლიტერატუ-
რის ექსპერტიზას. გარკვეულ შემთხვევებში, რელიგიის საკითხთა უწყებები რეაგი-
რებენ მოქალაქეების საჩივრებსა და უფლებების დარღვევის ფაქტებზე და მონიტო-
რინგს უწევენ სახელმწიფო მოხელეების მიერ რელიგიის თავისუფლების დარღვევის 
ფაქტებს. ბულგარეთში შესაბამისი უწყება ახდენს არალეგალური რელიგიური აქტი-
ვობის, ან მისი ნიშნებისა შესახებ ინფორმაციის შემოწმებას და საჭიროების შემთხ-
ვევაში,  პროკურატურის ინფორმირებას. 
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4 |
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის   
ძირითადი მიმართულებების კრიტიკული ანალიზი  

 

4.1. სააგენტოს კვლევითი და ანალიტიკური საქმიანობის შეფასება  

სააგენტოს საქმიანობის ანალიზი აჩვენებს, რომ უწყების რესურსის მნიშვნელოვანი 
ნაწილი ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებზე რეაგირებასა და 
ამ პროცესში, რელიგიურ ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის კომუნიკაციის 
ხელშეწყობის ნაცვლად, რელიგიის თავისუფლების, რელიგიურ ორგანიზაციებსა და 
სახელმწიფოს შორის სამართლებრივი ურთიერთობების ჩარჩოს შეცვლისკენ მი-
მართულ აქტივობებში დაიხარჯა. ამ მხრივ, სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ საჯარო 
დოკუმენტებში ღიად იკითხება რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული ნორ-
მატიული ჩარჩოს კიდევ უფრო მკაცრი რეგლამენტირებისა და რელიგიური ორგა-
ნიზაციების საქმიანობაში ჩარევასა და მათ იერარქირებაზე დაფუძნებული ხედვების 
გატარების ინტერესი. 

სააგენტო მისი საქმიანობის პირველ წელს აქტიურად ლობირებდა რელიგიის შესახებ 
სპეციალური კანონის შექმნის იდეას, რომელიც მისი შეფასებით, არსებული რეგულა-
ციების ერთიან აქტში ინტეგრირებისა და რელიგიური ორგანიზაციების სპეციალურ 
საჭიროებებზე ორიენტირებული დოკუმენტი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, სააგენტოს საქ-
მიანობის ანგარიშში145, ასევე, საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის 
განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტში146 ღიად ჩანს ის პოლიტიკური განზ-
რახვები, რომელიც სააგენტოს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივების მიმართ გააჩნია. 
კერძოდ, 2014 წლის სააგენტოს საქმიანობის ანგარიშში მითითებულია, რომ უწყებამ 
შეისწავლა ევროპის კავშირის ქვეყნებში სახელმწიფოსა და რელიგიური ორგანიზაცი-
ების ურთიერთობათა სისტემები და კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ევროსაბჭოს 
20-მდე ქვეყენაში არსებობს სპეციალური კანონმდებლობა, რომელიც სახელმწიფოსა 
და რელიგიურ გაერთიანებებს შორის ურთიერთობებს აწესრიგებს. ამასთან, სააგენტოს 
შეფასებით, მან, კვლევის ფარგლებში, გამოავლინა სპეციალური რეგულაციები, რომე-
ლიც რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციისა და აღიარების წესს, რეგისტრაციის 
პირობებსა და რეგისტრაციის განმახორციელებელ ორგანოებს, ასევე სახელმწიფოს 
მხრიდან დაფინანსების ფორმებსა და საგადასახადო ვალდებულებებისაგან გათავი-
სუფლების საკითხებს უკავშირდება. სააგენტოს ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ევროპის 
საბჭოს წევრ რიგ ქვეყნებში კანონით არის განსაზღვრული რელიგიური ორგანიზაცი-
ების იერარქია, არსებობს რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო აღიარებისა და 
რეგისტრაციის წესები და რაც მთავარია, ეს წესები განსხვავებულია. ეს კი ნიშნავს, რომ 

145 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში, 2014 წლის ივნისი-დეკემბერი, ხელმისაწვდო-
მია:  http://religion.geo.gov.ge/geo/document/reports/religiis-sakitxta-saxelmtsifo-saagentos-angarishi 
146 საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის პროექ-
ტი, ხელმისაწვდომია: http://religion.geo.gov.ge/geo/document/saqartvelos-saxelmtsifos-religiuri-politikis 
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რეგისტრირებულ და აღიარებულ რელიგიებსა და რელიგიურ ორგანიზაციებს განსხ-
ვავებული უფლება-მოვალეობები ეკისრებათ. სააგენტოს შეფასებით, ზოგიერთ ქვეყა-
ნაში, რელიგიური ორგანიზაციების რეგისტრაციის პროცესი მოიცავს 2 ან 3 საფეხურს. 
რეგისტრაციის პროცესის ყოველი საფეხური, თავის მხრივ, მოიცავს განსხვავებულ 
ვალდებულებებს, მათ შორის, სარეგისტრაციო სუბიექტის ვალდებულებას მარეგისტრი-
რებელი ორგანოსათვის წლის მანძილზე განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშის 
წარდგენის შესახებ.147 სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატე-
გიის დოკუმენტში, სააგენტო ამტკიცებს, რელიგიის შესახებ სპეციალური კანონის მიღე-
ბის აუცილებლობას, რადგან არსებული ნორმები ან კერძო ხასიათისაა და ვერ მოიცავს 
უფლებებისა და ურთიერთობების მთელ სპექტრს ან უსისტემოდაა გაბნეული და ვერ 
ქმნის ერთიან კანონმდებლობას. მაგალითად, კანონმდებლობა ადგენს „რელიგიური 
გაერთიანების რეგისტრაციის წესს“, მაგრამ არ განმარტავს „რელიგიური გაერთიანე-
ბის“ როგორც სამართლებრივი კატეგორიის შინაარსს, ან განმარტავს ვიწრო მიზნე-
ბისთვის. სააგენტოს შეფასებით, რელიგიის შესახებ კანონმა, პირველ რიგში, ახლიდან 
უნდა მოაწესრიგოს რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციის წესი და სტატუსი და 
სწორედ ახალ სტატუსებს დაუკავშიროს მათი უფლებრივი მდგომარეობა. სააგენტო 
დოკუმენტში აკრიტიკებს რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციის არსებულ წესსა 
და საფუძვლებს, რომელიც მისი თქმით, იმდენად უმნიშვნელოდ განსხვავდება ერთმა-
ნეთისგან, რომ საერთო ჯამში არ ქმნის განსხვავებული უფლებებისა და მოვალეობების 
შემცველ სამართლებრივ სტატუსებს. სააგენტოს მტკიცებით, საქართველოს რელიგი-
ური შემადგენლობა და რელიგიური გაერთიანებების არსებული ფორმები ითხოვს კომ-
პლექსურ და სისტემურ მიდგომას და მნიშვნელოვანია, რელიგიური გაერთიანებების 
სამართლებრივი სტატუსები იმგვარად განისაზღვროს, რომ სამართლებრივი სტატუსი 
უშუალოდ გამომდინარეობდეს გაერთიანების ობიექტური მდგომარეობიდან, რაც, თა-
ვის მხრივ, არ გამორიცხავს გარკვეულ დიფერენციაციას.148 

როგორც სააგენტოს შეფასებებიდან ჩანს, ის არ იზიარებს 2011 წელს სამოქალაქო 
კოდექსში გატარებული საკანონმდებლო ცვლილებების სულისკვეთებას, რომელმაც 
ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას სამართლებრივად არსებული ნებისმიერი ორგანი-
ზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევის თავისუფლება მისცა. აღნიშნულმა საკა-
ნონმდებლო ცვლილებამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (სსიპ) სტატუსით 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ის დისკრიმინაციული წესი აღმოფხვრა, რო-
მელიც მანამდე მხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აძლევდა 
სსიპ-ის სტატუსით სარგებლობის შესაძლებლობას. ცხადია, განსახილველ ცვლილე-
ბას არ მოჰყოლია სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან სახელმწიფოს დისკრიმინა-
ციული მიდგომებისა და საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე საპატრიარქოსა 
და სხვა დენომინაციებს შორის არსებული ასიმეტრიის აღმოფხვრა, თუმცა, ცვლი-
ლებამ სსიპ-ის სტატუსის დესაკრალიზაციით რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის სა-
ხელმწიფოს თანასწორი, არაიერარქიული მიდგომები გააფორმა სიმბოლურად.149 

147 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო საააგენტოს წლიური ანგარიში, 2014, გვ. 15;
148 საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის პროექტი, 
ხელმისაწვდომია: http://religion.geo.gov.ge/geo/document/saqartvelos-saxelmtsifos-religiuri-politikis 
149 რელიგიური გაერთიანებების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შესახებ, ბ. 
მინდიაშვილი, ხელმისაწვდომია: https://ge.boell.org/ka/2011/09/14/religiuri-gaertianebebis-sajaro-samartlis-iu
ridiul-pirad-registraciis-cesis-shesaxeb 
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აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატავას საპატრიარქო საჯა-
რო აქციებით დაუპირისპირდა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის განსხვავებე-
ბის სამართლებრივი, ფორმალური განსხვავებების წაშლას აპროტესტებდა.150 მას 
შემდეგ, რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხები, ღიად, საჯარო დისკუსიებში 
აღარ დამდგარა. 2014 წელს, სააგენტოს დაფუძნების შემდეგ კი, ამ საკითხებზე მსჯე-
ლობა კვლავ განახლდა და სააგენტომ მის დოკუმენტებში, ფაქტობრივად, გაიმე-
ორა რელიგიური ორგანიზაციების იერარქიზების ის მიდგომა, რომელსაც მანამდე 
საპატრიარქო ავითარებდა. ამდენად, სააგენტოს მცდელობები რელიგიური ორგა-
ნიზაციების რეგისტრაციისა და სტატუსების დამდგენი იერარქიული მოდელის შე-
მოტანასთან დაკავშირებით, რეტროგრადულ და თანასწორობის საწინააღმდეგოდ 
მიმართულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი ცვლილებების ინიცირების მიღმა, სააგენტო მის ოფი-
ციალურ ტექსტში უკვე იყენებს რელიგიური ორგანიზაციების რანჟირების კონცეფ-
ციას და საუბრობს ძირითადი (მართლმადიდებელი ეკლესია), ტრადიციული (კათო-
ლიკე, სომხური სამოციქულო ეკლესია, იუდეველი და მუსლიმი) და სხვა რელიგიური 
ჯგუფების/რელიგიური უმცირესობების შესახებ, რომელიც მთლიანად მოკლებულია 
სამართლებრივ დასაბუთებას და გამართლებას მოქმედი კანონმდებლობიდან. 151 

თავის მხრივ, უნდა ითქვას, რომ რელიგიის შესახებ კანონის მიღების თაობაზე სა-
აგენტოს ინიციატივა ასევე შეიცავს რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული 
ეროვნული სტანდარტების გაუარესებისა და რელიგიური ორგანიზაციების ავტო-
ნომიაში სახელმწიფოს ჩარევის რისკებს. სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის 
განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტში გაკეთებული მითითება, კანონმდებლობაში 
რელიგიური გაერთიანების დეფინიციის არ არსებობის პრობლემურობის თაობაზე, 
ინტერვენციული პოლიტიკის ყველაზე აშკარა ინდიკატორია. 

სააგენტოს  ანალიტიკური საქმიანობის შეფასების დროს, ხაზი უნდა გაესვას იმ გარე-
მოებასაც, რომ სააგენტო არ იკვლევს რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებულ 
გამოწვევებსა და რელიგიური ორგანიზაციების საჭიროებებს. ამ კუთხით არსებული 
პრობლემები, როგორც წესი, თითქმის არ არის იდენტიფიცირებული სააგენტოს 
ანგარიშის დოკუმენტებში ან სააგენტო ცდილობს მათ ნიველირებას თუ შემსუბუ-
ქებას. ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების 
მიერ მომზადებულ ანგარიშთან - „ქართული ოცნების“ ორი წელი - დაკავშირებით, 
სააგენტოს მიერ გამოგზავნილ დოკუმენტში პირდაპირ არის მითითებული: „2014 
წლის ანგარიშში, რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით,   Human Rights Watch-ს 
რელიგიის თავისუფლების თემაზე საქართველოს მისამართით შენიშვნები არ გა-
მოუთქვამს.  მიგვაჩნია, რომ რელიგიის თავისუფლების დაცვის კუთხით არსებული 
მდგომარეობა რეალურად გაუმჯობესდა.” მეტიც, აღნიშნულ დოკუმენტში სააგენტო 
არასათანადო შეფასებას აძლევს 2014 წელს თერჯოლასა და ქობულეთში გამოვლე-
ნილი რელიგიური შეუწყნარებლობისა და ძალადობის ფაქტებს და მათ საერთოდ არ 

150 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.tabula.ge/ge/story/55248-droebiti-zavi 
151 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში, 2014 წლის ივნისი-დეკემბერი, ხელმისაწვდომია:  
http://religion.geo.gov.ge/geo/document/reports/religiis-sakitxta-saxelmtsifo-saagentos-angarishi
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განიხილავს დისკრიმინაციისა და რელიგიის თავისუფლების პერსპექტივიდან. თერ-
ჯოლაში ადგილობრივი სასულიერო პირის ორგანიზებით, დომინანტი რელიგიური 
ჯგუფის წარმომადგენლების მიერ, იეჰოვას მოწმეთა დევნისა და ადგილობრივი მუ-
ნიციპალიტეტის მხრიდან დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით, 
სააგენტო უთითებს, „რომ  თერჯოლაში ინციდენტი რელიგიური შეუწყნარებლობის 
ნიშნით არ მომხდარა, რადგან თავად იეჰოვას მოწმეები სააგენტოსთან შეხვედრე-
ბისას აღნიშნავენ, რომ მათ რელიგიური გამოხატვის თავისუფლების პრობლემა 
არ აქვთ; თერჯოლაში მოქმედებს სამლოცველო, ხოლო მშენებარე სახლი, მათი 
თქმით, საცხოვრებელია და რელიგიის თავისუფლებასთან არავითარი კავშირი არ 
აქვს, ხოლო მშენებარე სახლის მშენებლობის ნებართვის შეჩერების საფუძველი გახ-
და მეზობლად მდებარე სახლზე გაჩენილი ბზარები, რაც მეზობლის (კახაბერ მაკა-
რიძე) საჩივრის საფუძველი გახდა.“ აღნიშნული შეფასება მკვეთრ წინააღმდეგობაში 
მოდის იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული ორგანიზაციის მიერ ეროვნულ სასამართ-
ლოებში წარდგენილ სარჩელებთან, სადაც ისინი სწორედ რელიგიის თავისუფლე-
ბის შეზღუდვასა და დისკრიმინაციულ მოპყრობას ამტკიცებდნენ.152 ქობულეთში 
მუსლიმი მოსწავლეებისთვის განკუთვნილ პანსიონატთან დაკავშირებით სააგენტო 
ასევე დაუსაბუთებელ შეფასებას აკეთებს. სააგენტოს შეფასებით  ინციდენტის ინი-
ციატორები არ არიან რაიმე ორგანიზებული რელიგიური ჯგუფის წევრები, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ეს იყო ადგილობრივი მოსახლეობის  ცალკეული წარმომადგენლების 
ქმედება. ლოგიკურია, რომ ეს გარემოება (ის დადასტურებულად რომ ჩაითვალოს) 
არ გამორიცხავს უფლების შეზღუდვის დისკრიმინაციულ და სოციალურ ხასიათს. 

ცხადია, როდესაც სააგენტო არ აწარმოებს რელიგიის თავისუფლების დარღვევის 
კონკრეტული ფაქტებისა და რელიგიური ორგანიზაციების რეალური საჭიროებების 
შეფასებას, შეუძლებელია მან ადეკვატური და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
პოლიტიკა აწარმოოს. 

4.2. რელიგიის საკითხებთან დაკავშირებით უსაფრთხოების დისკურსის 

გაძლიერების ტენდენცია  და მისი საფრთხეები

მუს ლი მი თე მის მი მართ გა მოვ ლე ნი ლი რე ლი გი უ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის შე ფა სე ბის 
დროს, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ხში რად სხვა დას ხ ვა კონ ს პი რა ცი ის თე-
ო რი ებს იყე ნებ დ ნენ და უთი თებ დ ნენ ცალ კე უ ლი პო ლი ტი კუ რი, მათ შო რის სა გა რეო 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის მხრი დან, კონ ფ ლიქ ტის კა რე ბის შექ მ ნით პო ლი ტი კუ რი და-
ძა ბუ ლო ბის პრო ვო ცი რე ბი სა და მუს ლი მი თე მის ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის რის კე ბის 
შე სა ხებ. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი რე ლი გი უ რი ძა ლა დო ბის ფაქ ტებს არ 
გა ნი ხი ლავ დ ნენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პერ ს პექ ტი ვი დან და უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, 
უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ ში რე ბულ არა გა ზომ ვად საფ რ თხე ებ ზე უთი თებ დ ნენ. აღ-
ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი ნა რა ტი ვი თავ და პირ ვე ლად აისა ხა და გა ფორ მ და რე ლი გი-
ურ გა ერ თი ა ნე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ცალ კე უ ლი სა კითხე ბის შემ ს წავ ლე ლი უწყე-

152 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.kutaisipost.ge/akhali-ambebi/article/1307-iehovas-motsmeeb
ma-therjolis-gamgeobas-quthaisis-saapelacio-sasamarthloshi-procesi-mouges 
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ბათ შო რი სი კო მი სი ის დე ბუ ლე ბა ში. მოგ ვი ა ნე ბით კი, სა ა გენ ტოს მი ერ მომ ზა დე ბულ 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს რე ლი გი უ რი პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის 
დო კუ მენ ტის პრო ექ ტ ში, რო მელ შიც მი თი თე ბუ ლი ა, რომ უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში, სა ქარ თ ვე ლო ში, რე ლი გი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პო ლი ტი კის არე ა ლი 
და ვიწ როვ და და ის მხო ლოდ რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას ით ვა-
ლის წი ნებ და, მა შინ, რო ცა პო ლი ტი კა, რე ლი გი უ რი ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვას-
თან ერ თად, აუცი ლებ ლად უნ და მო ი ცავ დეს ქვეყ ნის სა ში ნაო და სა გა რეო უსაფ რ-
თხო ე ბის დის კურსს. უსაფ რ თხო ე ბის კუთხით გან საზღ ვ რულ ფაქ ტო რებს შო რის, 
სა ა გენ ტო შემ დეგ პი რო ბას ასა ხე ლებს: სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვ რის პი რა რე გი ო ნებ ში 
არ სე ბობს რე ლი გი უ რი ჯგუ ფე ბის იმ გ ვა რი გე ოგ რა ფი უ ლი გან ლა გე ბა, რო ცა მათ ანა-
ლო გი უ რი ეთ ნი კუ რი (მაგ.; სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის სომ ხურ თემს ესაზღ ვ რე ბა სომ ხე თი, 
ქვე მო ქარ თ ლის აზერ ბა ი ჯა ნულ თემს - აზერ ბა ი ჯა ნი და ა.შ.) ან რე ლი გი უ რი  (აჭარის 
ქარ თ ველ მუს ლიმ თა თემს ესაზღ ვ რე ბა მუს ლი მუ რი თურ ქე თი და ა.შ.) კუთ ვ ნი ლე ბის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბი ესაზღ ვ რე ბათ. სა ა გენ ტოს შე ფა სე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი მდგო მა რე ო ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს გან სა კუთ რე ბულ გე ო პო ლი ტი კურ ამო ცა ნებს უყე ნებს. 
კერ ძოდ, თა ვი დან აირი დოს მე ზო ბე ლი, რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბის მხრი დან, სა ქარ თ ვე-
ლოს მო სახ ლე ო ბის ეთ ნი კურ - რე ლი გი უ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის გა მო ყე ნე ბით, სა-
ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს ში და პო ლი ტი კა ში სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის და ფიქ სი-
რე ბის მცდე ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რი, ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ე ბის ნა წი ლის მარ გი ნა ლი ზე ბი სა და მტრად და სახ ვის მცდე ლო ბა ა. ეთ-
ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი იდენ ტო ბის გა მო, სა ხელ მ წი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი 
კონ კ რე ტუ ლი ჯგუ ფე ბის უცხოდ, რის კ - ფაქ ტო რად შე ფა სე ბა წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის 
ერი- სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კურ კონ ცეფ ცი ას თან  და ცხა დი ა, კი დევ უფ რო აღ რ მა-
ვებს დე ზინ ტეგ რა ცი ულ პრო ცე სებს ქვე ყა ნა ში.  

საერთაშორისო და ეროვნული ორგანიზაციების მხრიდან სააგენტოს აღნიშნული 
მიდგომების კრიტიკის შემდეგ, სააგენტო ცდილობს, შეცვალოს მისი თავდაპირვე-
ლი მიდგომები. იგი უთითებს, რომ სტრატეგიის დოკუმენტი მხოლოდ პროექტია და 
უწყება ღიაა არსებითად გადაისინჯოს დოკუმენტი. ამის მიუხედავად, უნდა ითქვას, 
რომ სტრატეგიის დოკუმენტში წარმოდგენილმა შეფასებებმა კარგად აჩვენა სააგენ-
ტოს პოლიტიკური ხედვები და განზრახვები. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში, 
მათ შორის, საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკული შეფასებების ფონზე, სა-
აგენტოს ოპერაციული ენა შეიცვალა და წინა წლებისგან განსხვავებით, 2015 წლის 
საქმიანობის ანგარიშში სააგენტო ცდილობს, ხაზი გაუსვას მის საქმიანოაბაში ადა-
მიანის უფლებების და სეკულარიზმის დაცვის პრიორიტეტულობაზე.153 სააგენტოს 
საქმიანობის ზოგადი ანალიზის გათვალისწინებით, მსგავსი პოზიცია მხოლოდ 
დეკლარაციულ ხასიათს ატარებს და არადემოკრატიული მიდგომების გადაფარვის 
მცდელობა უფროა.       

თანამედროვე საზოგადოებებში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალური პრო-
ცესების გათვალისწინებით, რელიგიასთან დაკავშირებული საკითხები შესაძლოა 
დაუკავშირდეს უსაფრთხოების პრობლემას. თუმცა, არსებითია, სახელმწიფოებმა 
აღნიშნულ პრობლემას ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური პოლი-

153 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, ანგარიში, 2015, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2ef61JE 
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ტიკებით უპასუხონ. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს ანგარიშებსა და განცხადებებში 
საერთოდ არ ჩანს მისი სტრატეგია ცალკეულ რელიგიურ ჯგუფებში შესაძლო ექსტ-
რემიზმისა და რადიკალიზების პრობლემასა და მის პრევენციასთან დაკავშირებით. 
მეტიც, სააგენტოს გაუაზრებელი პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს მოქალაქე-
ების მნიშვნელოვან ნაწილს მტრებად განიხილავს და ამავდროულად, აქტიურად 
ერევა რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომიაში, ხელს უწყობს რელიგიურ თემებსა 
და მათ ოფიციალურ ინსტიტუციებს შორის გაუცხოებას და ირიბად აძლიერებს რე-
ლიგიური ჯგუფების რადიკალიზების პროცესებს. 

ამ მხრივ, ყველაზე მწვავე პრობლემა დგას მუსლიმ თემებში, სადაც სახელწიფოს 
კონტროლის პოლიტიკა ყველაზე ძლიერი და შესამჩნევია. საქართველოში მუსლიმი 
თემების პოლიტიკური და სოციალური მარგინალიზების პირობებში (რასაც ადასტუ-
რებს მათი დაბალი პოლიტიკური წარმომადგენლობა და მონაწილეობა, დასაქმე-
ბისა და სოციალური განვითარების დაბალი შესაძლებლობები დისკრიმინაციულ 
სოციალურ გარემოში, ბოლო დროს, რელიგიური ძალადობისა და შეუწყნარებლო-
ბის მზარდი ტენდენციები), სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს 
მენეჯმენტში154 სახელმწიფოს უხეში ინტერვენციები და სამმართველოს საჯარო პო-
ზიციონირება, რომელიც ღია ლოიალობას ავლენს მთავრობის მიმართ და აშკარად 
აცდენილია თემის საჭიროებებსა და მოთხოვნებს, ასუსტებს თემის ნდობას სამმართ-
ველოს მიმართ  და ხელს უწყობს ოფიციალური რელიგიური სივრცეებიდან თემის 
წევრების ექსკლუზიას. 

სამმართველოსა და მუსლიმ თემს შორის გაუცხოების ყველაზე ნათელ მაგალითს 
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი წარმოადგენს. ბოლო რამდენიმე 
წელია, მუსლიმი თემი სახელმწიფოსგან აქტიურად ითხოვს ბათუმში ახალი მეჩე-
თის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფას და მშენებლობის პროცესის 
მხარდაჭერას. ბათუმში მოქმედი ორთა ჯამეს ისტორიული შენობის სივრცე არ 
არის საკმარისი და ვერ იტევს მლოცველებს. ამის გამო, ასეულობით მორწმუნეს 
(500-700-მდე ადამიანს) პარასკევის ტრადიციული ლოცვის შესრულება ქუჩაში, 
არასათანადო პირობებში უწევს.155 მუსლიმი ქალების დიდ ნაწილს კი, საერთოდ 
არ აქვს საშუალება ილოცოს მეჩეთში. ხელისუფლებამ რამდენჯერმე მისცა და-
პირება მუსლიმი თემს, რომ ახალი მეჩეთისთვის მათ მიწის ნაკვეთს გადასცემდა. 
ბოლოს ასეთი დაპირება მუსლიმებმა 2013 წელს მიიღეს156, თუმცა, დაპირებებს 
კონკრეტული შედეგი არ მოჰყოლია.157 2014 წლის ბოლოს, დასავლეთ საქართვე-

154 გადაცემის -  საუბრები რელიგიაზე ჩანაწერი, სადაც  აჭარის ყოფილი მუფთი, ქართველ მუსლიმთა კავ-
შირის თავმჯდომარე ზურაბ ცეცხლაძე და მისი მოადგილე ტარიელ ნაკაიძე მუფტებისა და შეიხების დანიშვ-
ნის პოლიტიკაზე საუბრობენ, ხელმისაწვდომია: https://www.youtube.com/watch?v=WpkpuDAx1lY 
ასევე იხილეთ, ყოფილი შეიხის ვაგიფ აქპეროვის გადაყენებისა და ამ პროცესში უშიშროების სამსახურების 
სავარაუდო მონაწილეობის შესახებ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) განცხა-
დება, ხელმისაწვდომია: http://tdi.ge/ge/statement/tdi-qopili-sheixis-cinaagmdeg-chadenili-savaraudo-danasha
ulebis-gamoziebas-itxovs 
155 ლიბერალისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ მომზადებუ-
ლი ერთობლივი მასალა, ხელმისაწვდომია: http://liberali.ge/articles/view/21928/lotsva-ghia-tsis-qvesh 
156 ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის შესახებ ბათუმში ახალი მეჩეთის საინიციატივო ჯგუფი მიერ მომ-
ზადებული ვიდეო მასალა, ხელმისაწვდომია: https://www.youtube.com/watch?v=M1i7wDyRXYM 
157 არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება, ხელმისაწვდომია: https://emc.org.
ge/2016/03/18/emc-21/ 
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ლოს სამუფტოს წარმომადგენლების ნაწილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს 
მიმართა კოლექტიური განცხადებით, რომელშიც ორთა ჯამეს რეკონსტრუქციასა 
და ბათუმში ახალი მეჩეთის ალტერნატივად, სრულიად საქართველოს სამუფტო 
სამმართველოს რეზიდენციისა და ბათუმში მუსლიმთა უმაღლესი რელიგიური სას-
წავლებისთვის შენობის გადაცემას ითხოვდა. მუსლიმების განმარტებით, სრულიად 
საქართველოს სამუფტო სამმართველოზე სახელმწიფოს გავლენების გათვალის-
წინებით, ეს განცხადება მუსლიმი თემის საჭიროებებისა და ინტერესების უგულე-
ბელყოფის ნათელი მაგალითია. ნიშანდობლივია, რომ ეს განცხადება შემუშავდა 
იმ პერიოდში, როდესაც სახელმწიფომ სრულიად საქართველოს სამუფტო სამმარ-
თველოს დაფინანსება დაიწყო. სახელმწიფო დაფინანსების დიდი ნაწილი სწორედ 
სამუფტო სამმართველოს სასულიერო პირების ხელფასებზე იხარჯება.158 აღსანიშ-
ნავია, რომ ხელისუფლება მუსლიმი თემის მოთხოვნას, ბათუმში ახალი მეჩეთის 
მშენებლობასთან დაკავშირებით, სწორედ ერთობლივ განცხადებაზე მითითებით 
უარყოფს.  ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში, მუსლიმმა თემმა თვითორგანიზებული 
პროცესი დაიწყო და 2016 წლის მარტს ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საინიციატი-
ვო ჯგუფმა159, 12 000 ხელმოწერით, დამოუკიდებლად, სრულიად საქართველოს 
მუსლიმთა სამმართველოს გვერდის ავლით, აჭარის მთავრობას, ბათუმის მერი-
ასა და საქართველოს მთავრობას მიმართა, ქალაქის ცენტრში, ხელმისაწვდომ 
ადგილას, მეჩეთის მშენებლობისთვის მიწის ნაკვეთის გადმოცემის მოთხოვნით. 
აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე მთავარობას გადაწყვეტილება არ მიუღია და არც 
საინიციატივო ჯგუფთან ჰქონია ფორმალური კომუნიკაცია. მთავრობის მხრიდან 
მუსლიმი თემის საჭიროებების იგნორირების პირობებში, თემი იძულებული გახდა 
საკუთარი რესურსებით, განვადებით შეესყიდა ბათუმში მიწის ნაკვეთი, რაც თემის 
წევრებს მძიმე ეკონომიკურ ტვირთად დააწვება.160 ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებ-
ლობასთან დაკავშირებული საკითხის განხილვა აჩვენებს იმ მნიშვნელოვან აცდე-
ნებსა და გაუცხოებას, რომელიც თემსა და სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მოქ-
მედ სამმართველოს შორის არსებობს.161 სახელმწიფოს კონტროლის პოლიტიკამ 
მუსლიმი თემის საჭიროებისა და უკმაყოფილების ჩახშობა ვერ მოახერხა და თემმა 
თვითორგანიზებული სამოქალაქო პროცესის დაწყება მოახერხა. აჭარაში ქართ-
ველი მუსლიმი თემის წინააღმდეგობა სამოქალაქო ცნობიერებითა და პრაქტიკით 
ხორციელდება. ცხადია, მუსლიმ თემში სამოქალაქო პოლიტიკური ცნობიერების 
ჩამოყალიბება ფართო ისტორიულ, პოლიტიკურ და სოციალურ კონტექსტში უნდა 
იქნას განხილული, რომელიც დამოუკიდებელი კვლევის საგანია. წარმოდგენილი 
მსჯელობის კონტექსტში კი უნდა ითქვას, რომ სამოქალაქო თვითორგანიზების ნიშ-
ნების მიუხედავად, მუსლიმი თემის ჩაგვრისა და კონტროლის პოლიტიკა თემში, 
ან მის კონკრეტულ სეგმენტებში რადიკალიზებისა და ექსტრემიზმის ტენდენციების 
გაჩენისთვის ხელსაყრელ პირობებს მაინც ქმნის. 

158 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის 
დაფინანსების პრაქტიკის სამართლებრივი შეფასება, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2dQNYGU
159 ბათუმში ახალი მეჩეთის საინიციატივო ჯგუფის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ხელმისაწვდომია: http://
bit.ly/2dKkN89 
160 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) განცხადება, 2016, ხელმისაწვ-
დომია: https://emc.org.ge/2016/09/08/emc-132/  
161 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://rustavi2.com/ka/news/38325  
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ასევე პრობლემურია სახელმწიფოს პოლიტიკა პანკისის ხეობაში მცხოვრები მუს-
ლიმი თემის მიმართ. მთავრობას კომუნიკაცია მხოლოდ ე.წ. ტრადიციული ისლამის 
მიმდევრების უხუცესთა საბჭოსთან აქვს და არ აღიარებს რეგიონში გაჩენილ სალა-
ფიტური ისლამის მიმდევრებს, რომლებიც ადგილობრივების შეფასებით, ლოკალუ-
რი მუსლიმი თემის უმრავლესობას შეადგენს162. არაღიარების ეს პოლიტიკა, ერთი 
მხრივ, სახელმწიფოს ართმევს რეგიონში კომპლექსური, სოციალურ საჭიროებებზე 
ორიენტირებული პოლიტიკის გატარების შესაძლებლობას, მეორე მხრივ კი, აღნიშ-
ნული რელიგიური თემის მარგინალიზებას აღრმავებს.  

აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან მუსლიმი თემის 
კონტროლზე დაფუძნებული სახელმწიფო პოლიტიკის კრიტიკა, სააგენტოს არა-
ადეკვატურ შეფასებებს იმსახურებს და რადიკალური და ტერორისტული ჯგუფების 
გაძლიერების მცდელობად აფასებს. 163 

შეჯამების სახით უნდა იქთვას, რომ სააგენტოს რიტორიკაში უსაფრთხოების დის-
კურსის გაძლიერების მიუხედავად, უწყებას არ გააჩნია საქმიანი და თანმიმდევრუ-
ლი პოლიტიკა რადიკალიზმისა და ექსტრემიზმის პროცესების პრევენციისთვის და 
ამის საპირისპიროდ, რელიგიური ორგანიზაციების უხეშ კონტროლზე დაფუძნებული 
რეტროგრადული პოლიტიკით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ შესაძლო რის-
კებს აძლიერებს.  

4.3. რელიგიური ორგანიზაციებისთვის საბჭოთა რეჟიმის დროს   

ჩამორთმეული ქონების რესტიტუციის საკითხი და ამ კუთხით 

სააგენტოს პოლიტიკის მიმოხილვა

4.3.1. რესტიტუციის პოლიტიკის ზოგადი მიმოხილვა 

საბჭოთა კავშირის პერიოდში კონფესიური დანიშნულების ობიექტების კონფისკა-
ციის პრაქტიკამ და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ქვეყნის 
კონსტიტუციით საკუთრებისა და რელიგიის უფლებების გარანტიის განსაზღვრამ 
წარმოშვა ჩამორთმეული კონფესიური დანიშნულების ნაგებობების რესტიტუციის 
პოლიტიკის განსაზღვრის საჭიროება. 

მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი საქართველო არ წარმოადგენს საბჭოთა 
კავშირის უშუალო სამართალმემკვიდრეს და შესაბამისად, თანამედროვე ქართული 
სახელმწიფო სისტემა სამართლებრივად პასუხისმგებელი არ არის საბჭოთა ტოტა-
ლიტარული რეჟიმის დროს განხორციელებული უკანონო ქმედებების მიმართ, ეს 

162 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ მომზადებული დოკუმენტუ-
რი ვიდეო მასალა, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2dLdL6D
163 ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის, ტარიელ ნაკაიძის განცხადება, ხელმისაწვდომია: http://
bit.ly/2e8GYo0; ასევე, იხილეთ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 
სხდომაზე რელიგიის სააგენტოს წარმომადგენლების განცხადებები, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2dIJUJA
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წესი თავისთავად არ შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც სახელმწიფოს რესტიტუ-
ციის ვალდებულების გამომრიცხველი გარემოება. საქართველოს მიერ დამოუკი-
დებლობის გამოცხადების შემდგომ, საბჭოთა პერიოდში, ჩამორთმეული რელიგი-
ური დანიშნულების ქონებამ, რომელიც სხვადასხვა სტატუსით იყო შენარჩუნებული, 
დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაინაცვლა. შესაბამისად, საბჭოთა 
პერიოდში ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების დიდი ნაწილის სამართლებრივ მე-
საკუთრედ სწორედ სახელმწიფო გამოცხადდა. 

შესაბამისად, მაშინ, როდესაც საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული საკულტო ნაგე-
ბობების დიდი ნაწილის სამართლებრივი მესაკუთრე სახელმწიფოა, რელიგიური 
ორგანიზაციებისთვის რელიგიური დანიშნულების ქონების დაბრუნებაზე უარი, მხო-
ლოდ საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეობაზე მითითებით, სრულიად მიზან-
შეუწონელი იქნებოდა ისეთი სახელმწიფოსთვის, რომელიც ცდილობს სეკულარული 
და ადამიანის უფლებების უზენაესობაზე დამყარებული პოლიტიკური სისტემის ჩა-
მოყალიბებას. 

90-იანი წლების შემდგომ, სწორედ აღნიშნული პრინციპების გამო, საქართველოს 
მსგავსი წარსულის მქონე, არაერთმა ევროპულმა პოსტსოციალისტურმა სახელმწი-
ფომ, ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების მიზნით სხვადასხვა სახის სამართლებრი-
ვი მექანიზმი შეიმუშავა. 

საქართველოს, ევროპული სახელმწიფოების რესტიტუციის პრაქტიკებისგან განსხ-
ვავებით, აღნიშნული საკითხისადმი სისტემური ხედვა არასდროს ჰქონია. შესაბამი-
სად, დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, საკულტო ნაგებობების რელიგიური 
ორგანიზაციებისთვის დაბრუნების მარეგლამენტირებელი არც ერთი სამართლებ-
რივი და პოლიტიკური დოკუმენტი არ შექმნილა.  სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური 
ორგანიზაციების უძრავი ნივთების დაბრუნება ამ პერიოდის განმავლობაში სპორა-
დულად, მხოლოდ პოლიტიკური ნების საფუძველზე, სპეციალური სამართლებრივი 
მოწესრიგების გარეშე ხორციელდება. ეს კი მთლიანად არაგანჭვრეტადს ხდის რე-
ლიგიური ნაგებობების რესტიტუციის პროცესს და შეიცავს სახელმწიფოს  მხრიდან 
თვითნებობის რისკებს. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მიმართ არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას 
აქვს გაცემული რეკომენდაცია რელიგიური დანიშნულების უძრავი ნივთების დაბრუ-
ნებასთან დაკავშირებით. 164 აღნიშნული რეკომენდაციების მიუხედავად, სახელმწი-
ფო წლებია  არ ახორციელებს ქმედით ღონისძიებებს. 

აქვე უნდა ითქვას, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიისა და სხვა რელიგიური ორგა-
ნიზაციების მიმართ სახელმწიფოს რესტიტუციის პოლიტიკა და მისი სამართლებრი-
ვი მოწესრიგება განსხვავებულია. 

164 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fourth periodic report of Georgia, CCPR /C/
GEO/CO/4, 19 August 2014, available at: http://bit.ly/2ef4O5a; Advisory committee on the framework convention 
for the protection of national minorities, Second Opinion on Georgia, June 15, 2015, available at: http://bit.
ly/1SxitBq; U.S Department of State, International Religious Freedom Report for 2015, Georgia, available at: 
http://bit.ly/2dbRloS
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საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ 
მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმე-
ბის მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, სახელმწიფო ეკლესიის საკუთრებად 
ცნობს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არსებულ მართლმადიდებლურ ტაძ-
რებს, მონასტრებს (მოქმედს და არამოქმედს), მათ ნანგრევებს, აგრეთვე, მიწის 
ნაკვეთებს, რომლებზეც ისინია განლაგებული. მითითებული ნორმა, არ არის 
თვითაღსრულებადი და სახელმწიფოს მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის 
ქონების საკუთრების უფლებით გადასაცემად დამატებით იურიდიული მნიშვნე-
ლობის მოქმედების განხორციელებაა საჭირო. ძირითად შემთხვევაში, მართლმა-
დიდებელი ეკლესიისთვის საბჭოთა რეჟიმში ჩამორთმეული ქონების  რესტიტუცია 
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მდივნის მიმართვის ან ნასყი-
დობის ხელშეკრულების საფუძველზე, სიმბოლური საფასურის გადახდის სანაცვ-
ლოდ ხორციელდება. აღსანიშნავია, რომ კონსტიტუციური შეთანხმების დადების 
შემდგომ, სახელმწიფოს არ განუხორციელებია იმ უძრავი ნივთების აღწერა და 
ამომწურავი სიის განსაზღვრა, რომელთა გადაცემის შემდგომაც, სახელმწიფოს 
აღნიშნული შეთანხმების ფარგლებში აღებული უძრავი ნივთის რესტიტუციის 
ვალდებულება ამოეწურებოდა. ამ ეტაპზე სახელმწიფოს მხრიდან აღნიშნული 
ვალდებულების შესრულების შეფასება რთულია, მით უფრო, რომ რესტიტუციის 
ფარგლებში მართლმადიდებელ ეკლესიას გადაეცემა არამხოლოდ არსებული 
მართლმადიდებლური ტაძრები, მონასტრები და მათი ნანგრევები, არამედ ისე-
თი უძრავი ნივთებიც, რომელსაც კონფესიური და ისტორიული კაშირი არ აქვს 
მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულის გარდა, 90-იან 
წლებში მართლმადიდებელ ეკლესიას საკუთრებაში გადაეცა სხვა რელიგიური 
ორგანიზაციების საკულტო ნაგებობები, ისე, რომ სახელმწიფოს მიერ უძრავი ნივ-
თის განკარგვამდე არ განხორციელდა სათანადო ექსპერტული კვლევა შენობა-
ნაგებობის კონფესიურ კუთვნილებასთან დაკავშირებით. ეს კიდევ ერთხელ უს-
ვამს ხაზს ამ მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკის არათანმიმდევრულობას. 

მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შედარებით, კიდევ უფრო მოუწესრიგებელი და 
არათანმიმდევრულია სახელმწიფოს პოლიტიკა არადომინანტი რელიგიური ორ-
განიზაციების მიმართ.  2014 წლამდე, რელიგიური ორგანიზაციებისთვის ჩამორთ-
მეული საკულტო ნაგებობის სამართლებრივი დაბრუნება თითქმის არ ხდებოდა. 
სააგენტოს  შექმნის შემდგომ, 2014 წლიდან,  კი აღნიშნული პრაქტიკა გარკვეულწი-
ლად შეიცვალა და სახელმწიფომ დაიწყო რელიგიური ორგანიზაციებისთვის საკულ-
ტო ნაგებობების სარგებლობის უფლებით გადაცემა.

4.3.2. სააგენტოს ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი 
სარეკომენდაციო კომისიის საქმიანობის მიმოხილვა

2014 წელს, სააგენტოში შეიქმნა რელიგიურ  გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინან-
სური საკითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისია, რომლის ერთ-ერთი 
ფუნქციაც სახელმწიფოს საკუთრებაში რეგისტრირებული საკულტო ნაგებობების რე-
ლიგიური ორგანიზაციების მფლობელობაში გადაცემაა. 



94

ნაწილი 3. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის კრიტიკული ანალიზი

კომისია შედგება 9 წევრისაგან, საიდანაც 6 წევრი წარმოდგენილია სააგენტოდან. 
კერძოდ, 1. სააგენტოს თავმჯდომარე, რომელიც ამავე დროს, თავმჯდომარეობს 
კომისიის სხდომას; 2. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე -  წევრის სტატუსით; 
3. სააგენტოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - წევრის სტა-
ტუსით; 4. სააგენტოს საინფორმაციო-ანალიტიკური სამსახურის უფროსი - წევრის 
სტატუსით; 5. სააგენტოს ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - წევრის სტატუსით; 
6. სააგენტოს მთავარი იურისტი - წევრის სტატუსით; ხოლო,  კომისიის დანარჩენ  სამ 
წევრს წარმოადგენენ: 1. საქართველოს მთავრობის რეგიონებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენე-
ლი - წევრის სტატუსით; 2. დამოუკიდებელი ექსპერტი - წევრის სტატუსით; 3. იმ რელი-
გიური გაერთიანების წარმომადგენელი, რომლის შუამდგომლობაც განიხილება.165

კომისიის გადაწყვეტილებას არ აქვს სავალდებულო ძალა. კომისია საკითხის შესწავ-
ლის შემდეგ, რელევანტური ორგანოსთვის ამზადებს რეკომენდაციას, რომლის საფუძ-
ველზეც, შესაბამისი უწყება იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას საკულტო შენობა-
ნაგებობის ამა თუ იმ რელიგიური თემისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით. კომისია 
რელიგიური ორგანიზაციებისთვის საკულტო ნაგებობების დაბრუნების საკითხს პროაქ-
ტიულად არ განიხილავს და საკითხის განხილვისთვის აუცილებელია რელიგიური თე-
მებისა და გაერთიანებების მიმართვა ქონების გადაცემის მოთხოვნით. 

სააგენტოს ინფორმაციით, 2014 წელს, დადებითი რეკომენდაცია გაიცა სსიპ სრუ-
ლიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოსთვის აღმოსავლეთ საქართველო-
ში მდებარე 44 მეჩეთის  სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე. 2015 წელს კი, დადე-
ბითი რეკომენდაცია გაიცა ამავე ორგანიზაციისთვის აჭარის ტერიტორიაზე მდებარე 
35 მეჩეთის, ებრაული თემისთვის კი 5 სინაგოგის სარგებლობის უფლებით გადაცე-
მის თაობაზე.166

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ ჩამოყალიბებულ ეს პრაქტიკა 
რამდენიმე მიმართულებითაა პრობლემური, რაც ამ პროცესს მთლიანად გამორიც-
ხავს რესტიტუციის არსიდან. პირველ რიგში, უნდა განისაზღვროს ის საკითხი, თუ 
რა სამართლებრივი სტატუსით გადაეცემათ რელიგიურ ორგანიზაციებს მათი ისტო-
რიული საკულტო ნაგებობები, რამდენადაც რესტიტუციის პირველად არსს სწორედ 
პირველადი მდგომარეობის აღდგენა წარმოადგენს. სააგენტო ამ პროცესს ხშირად 
საკულტო ნაგებობების დაბრუნებად განიხილავს. აღნიშნული პროცესის სამართ-
ლებრივი შეფასება კი აჩვენებს, რომ იმ პირობებში, როდესაც რელიგიურ ორგანიზა-
ციებს მათ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული საკულტო ნაგებობები მხოლოდ 
გარკვეული ვადით, სარგებლობის უფლებით გადაეცემათ, ხოლო საკულტო ნაგებო-
ბის მესაკუთრედ კვლავ სახელმწიფო რჩება, ეს პროცესი ვერ შეფასდება საკულტო 
ნაგებობის დაბრუნებად, რესტიტუციად.

რელიგიური ორგანიზაციებისთვის საკულტო ნაგებობის საკუთრების უფლებით დაბ-
რუნების ძირითად ხელისშემშლელ გარემოებას „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ 

165 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში, 2014, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2e6C4X7 
166 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში, 2015, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2ef61JE 
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საქართველოს კანონის დისკრიმინაციული ჩანაწერი წარმოადგენს, რომელიც მარ-
თლმადიდებელი ეკლესიის გარდა, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონების საკუთრების უფლებით გადაცემას არ უშვებს სხვა საჯარო სამართლის იური-
დიული პირის სტატუსის მქონე რელიგიური ორგანიზაციებისთვის.167 შესაბამისად, 
რელიგიური უმცირესობებისთვის რესტიტუციის ფარგლებში საკულტო ნაგებობების 
რეალურად დაბრუნების მიზნით, პირველ რიგში, აუცილებელია, სწორედ „სახელმ-
წიფო ქონების შესახებ“ კანონში არსებული დისკრიმინაციული ნორმების ცვლილე-
ბა, რის თაობაზეც სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება ჯერჯერობით არ გამოუხატავს. 
მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო ამ მიმართულებით არ დაელოდოს საკონსტიტუ-
ციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას და საკუთარი ინიციატივით, დროულად აღ-
მოფხვრას კანონში არსებული ხარვეზები. 

აღნიშნული პრობლემა განსაკუთრებით თავს იჩენს საკულტო ნაგებობის ისეთი რე-
ლიგიური თემისთვის გადაცემის პროცესში, რომელსაც საბჭოთა პერიოდში მოქმე-
დი რელიგიური ორგანიზაციის უშუალო სამართალმემკვიდრე არ ჰყავს ან ასეთ სა-
მართალმემკვიდრედ რამდენიმე ორგანიზაცია შეიძლება შეფასდეს.  მაგალითად, 
დღესდღეობით, საჯარო რეესტრის მონაცემების თანახმად, საქართველოში საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით რეგისტრირებულია ოთხი მუსლიმური 
ორგანიზაცია, რომელთაგან უშუალოდ საბჭოთა პერიოდში არსებული მუსლიმური 
რელიგიური ორგანიზაციის სამართალმემკვიდრე არცერთი არ არის. აღნიშნულ 
რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობის ფაქტობრივი გამიჯვნის ძირითად 
მექანიზმს, დღესდღეობით, მხოლოდ მათ დაქვემდებარებაში არსებული მეჩეთები, 
სასულიერო პირები და ჯამაათი (მრევლი) წარმოადგენს, თუმცა როგორც ჩანს, აღ-
ნიშნულიც ვერ უზრუნველყოფს მუსლიმური რელიგიური ორგანიზაციების სათანადო 
გამიჯვნას. მაგალითად, რელიგიურ  გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური სა-
კითხების შემსწავლელი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე ქ. მარნეულის ცენტ-
რში მდებარე იმამ ალის სახელობის მეჩეთი სარგებლობის უფლებით გადაეცა სსიპ 
სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს იმის მიუხედავად, რომ აღ-
ნიშნული მეჩეთი არ ექვემდებარება სსიპ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამ-
მართველოს და ის წლების განმავლობაში ადგილობრივი მრევლისა და იმამ ალის 
საქველმოქმედო ფონდის მიერ ავტონომიურად იმართება. აღნიშნული იძლევა იმის 
დასაბუთებული ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ კომისიის მიერ, საკითხის განხილ-
ვის პროცესში, არ ხდება საკითხის სრულყოფილი და სიღრმისეული გამოკვლევა, 
რაც მომავალში მსგავსი პრეცედენტების შექმნის საფრთხეს შეიცავს. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტომ შეიმუშაოს რელევანტური დოკუმენ-
ტი, რომელშიც მკაცრად რეგლამენტირებული იქნება მის მიერ, რელიგიური ორგა-
ნიზაციებისთვის  საკულტო ნაგებობების დაბრუნების პროცედურული საკითხები და 
სადაც აუცილებლად აისახება მსგავს სადავო საკულტო ნაგებობებზე გადაწყვეტილე-
ბის მიღების მექანიზმები. 

167 შენიშვნა: აღსანიშნავია, რომ სწორედ მითითებული კანონის ნორმების დისკრიმინაციულობის გამო, 2016 
წლის 21 ივლისს, ხუთმა რელიგიურმა ორგანიზაციამ სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სა-
სამართლოს  და მოითხოვა სადავო ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა, კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან, 
რამდენადაც აღნიშნულ რელიგიურ ორგანიზაციებს დისკრიმინაციულად ეზღუდებოდათ  სახელმწიფო ქონების 
შეძენა, ხელმისაწვდომია: http://tdi.ge/ge/news/350-religiuri-gaertianebebis-konstituciuri-sarcheli
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თავის მხრივ, შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტის არარსებობა თითქმის 
შეუძლებელს ხდის რელიგიური ორგანიზაციების მხრიდან შიდა სამართლებრივი 
მექანიზმების გამოყენებით საკულტო ნაგებობის დაბრუნების თაობაზე რაიმე სა-
მართლებრივი მოთხოვნის დაყენების შესაძლებლობას, რამდენადაც ეს პროცესი 
მთლიანად სახელმწიფოს დისკრეციულ უფლებამოსილებაში ექცევა.

სწორედ აღნიშნული პრობლემების გამო, რელიგიური ორგანიზაციების დიდ ნაწილს 
უნდობლობა აქვს საკულტო ნაგებობების გადაცემის ამ პრაქტიკის მიმართ და 
შესაბამისად, მათ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული საკულტო ნაგებობების 
სარგებლობის უფლების მიღების მიზნით, არანაირ ინიციატივას არ იჩენენ. 
ამიტომაც, რელიგიური უმცირესობების საკულტო ნაგებობების დიდი ნაწილი  კვლავ 
სახელმწიფოს საკუთრებაში რჩება. 168  

საკულტო ნაგებობების რესტიტუციის პროცესში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს 
სადავო საკულტო ნაგებობების კუთვნილების საკითხის გადაწყვეტა წარმოადგენს. 
სწორედ აღნიშნულის გამო, ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო 
გეგმის (2016-2017 წწ.)169 თანახმად, სააგენტოს ერთ-ერთ ძირითად ვალდებულებას 
„საკულტო-რელიგიური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ისტორიული 
(კონფესიური) მესაკუთრის განსაზღვრა და შენობა-ნაგებობის გადაცემა, საკულტო-
რელიგიური დანიშნულების შენობა-ნაგებობების საკუთრებასთან არსებული დავების 
სწრაფი, გამჭვირვალე და სამართლიანი  გადაწყვეტა“170 წარმოადგენს. 

ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში მითითებული ვალდებულების რეგლამენ-
ტირება პოზიტიურ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს, მაგრამ აღნიშნული შეფასების განხორ-
ციელებისას, მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებული იქნას ქვეყანაში უკვე არსებული 
პრეცედენტები და ამ პრეცედენტების შედეგები.  

კათოლიკური ეკლესია იყო პირველი რელიგიური ორგანიზაცია, რომელმაც მასსა 
და მართლმადიდებელ ეკლესიასა შორის სადავო საკულტო ნაგებობის კუთვნილე-
ბის საკითხის გადაწყვეტა სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით სცადა. კერ-
ძოდ კი, „2001 წელს, კათოლიკე ეკლესიამ, სასამართლოს გზით, სცადა ქუთაისის 
ღვთისმშობლის ხარების ეკლესიის დაბრუნება. თუმცა, კათოლიკეთა სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა. როგორც თბილისის საოლქო, ასევე უზენაესმა სასამართლომ ჩათ-
ვალა, რომ სადავო ეკლესია, რომელიც 1939 წლამდე კათოლიკეთა რელიგიური 
ღვთისმსახურების ადგილს წარმოადგენდა, დავის მომენტში „მართლმადიდებლური 
ეკლესია“ იყო. საპატრიარქომ „ღვთისმშობლის ხარების ეკლესია“ საჯარო რეესტრ-
ში თავის სახელზე 2003 წლის 6 მარტს, უზენაესი სასამართლოს მიერ გადაწყვეტი-
ლების მიღებამდე (2004 წლის 27 აპრილი) ერთი წლით ადრე დაარეგისტრირა.“171 

168 შენიშვნა: მაგალითად, 2015 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებები არ 
ფიქსირდება სსიპ “სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმიდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის“ სახელზე  
(404418803), შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ეკლესიების დიდი ნაწილის მესაკუთრეს კვლავ 
სახელმწიფო წარმოადგენს; 
169 საქართველოს მთავრობის (1138) დადგენილებით დამტკიცებული ,ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2016-2017 წწ.) პროექტი, 13.06.2016,   ხელმისაწვდომია: https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/3315211 
170 იქვე. 11.1.3.4 პუნქტი.
171 ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI), რელიგიური გაერთიანებების საჭიროებების 
კვლევა საქართველოში, გვ. 29, ხელმისაწვდომია: https://www.scribd.com/document/241773727/  
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აღნიშნული ნეგატიური პრეცედენტის გათვალისწინებით, სადავო საკულტო ნაგებო-
ბების სიმრავლის მიუხედავად, არც კათოლიკურ ეკლესიას და არც სხვა რელიგიურ 
ორგანიზაციებს საკულტო ნაგებობების დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი მექა-
ნიზმები აღარ გამოუყენებიათ, რაც თავის მხრივ, სამართლებრივი სისტემის არა-
ეფექტიანობის გამო,  მის მიმართ უნდობლობით არის გამოწვეული. 

4.3.3. მოხეს კომისიის  საქმიანობის შეფასება  

სააგენტოს სადავო საკულტო ნაგებობის კუთვნილების გადაწყვეტის ერთადერთ 
პრეცედენტს წარმოადგენს სოფელ მოხეში (ადიგენის მუნიციპალიტეტი) მდებარე, 
სადავო საკულტო ნაგებობის კონფესიური წარმომავლობის შემსწავლელი კომისიის 
საქმიანობა. 

სოფელ  მოხეში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში,  2007 წლიდან,  კლუბის 
სტატუსით რეგისტრირებულია შენობა-ნაგებობა. ადგილობრივი მუსლიმი თემი წლე-
ბის მანძილზე ითხოვს მითითებული შენობა-ნაგებობის  სამუფთოსთვის გადაცემას, 
რამდენადაც აღნიშნული შენობა, მათი შეფასებით, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმე-
ული მეჩეთია, რომელიც საწყობად, შემდგომში კი, ბიბლიოთეკად და კლუბად იყო 
გადაქცეული. ადგილობრივი მართლმადიდებლების თქმით, შენობა წარსულში (XVI 
საუკუნეში) ქრისტიანული ტაძარი იყო. 1920-იან წლებში, ეკლესიების ნგრევისა და 
მეჩეთების მშენებლობის შემდეგ კი, სადავო შენობის ადგილას, ეკლესიის ქვებით მე-
ჩეთის მშენებლობა დაიწყო. თუმცა, მათი თქმით, მეჩეთის მშენებლობა არ დასრულე-
ბულა და შესაბამისად, მოქმედი მუსლიმური სალოცავი ამ ტერიტორიაზე არასდროს 
ყოფილა. შესაბამისად, ისინი შენობის საპატრიარქოსთვის გადაცემას ან/და მასში 
ნეიტრალური ობიექტის გახსნას მოითხოვენ და ეწინააღმდეგებიან სადავო შენობა-
ნაგებობის მუსლიმი თემისთვის გადაცემას.  საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, სა-
დავო საკულტო შენობა-ნაგებობა მიტოვებულია და განადგურების საფრთხის წინაშე 
დგას.172

ადგილობრივი მუსლიმი თემის მოთხოვნის მიუხედავად, 2014 წლის სექტემბერში, 
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ „ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მო-
ხეს კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ“ ელექტრონული ტენ-
დერი გამოაცხადა, რომლის თანახმადაც, სადავო საკულტო ნაგებობის რეაბილი-
ტაცია უნდა განხორციელებულიყო კლუბის სტატუსით. 2014 წლის 20 ოქტომბერს, 
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მუშები გამოჩნდნენ შენობის დემონტაჟისა და 
მის კულტურის სახლად გადასაკეთებლად. ადგილობრივმა მუსლიმებმა ეს ფაქტი 
გააპროტესტეს და მუშები უკან გააბრუნეს. ხოლო, 2014 წლის 22 ოქტომბერს, ადგი-
ლობრივმა ხელისუფლებამ მასშტაბური საპოლიციო ძალის გამოყენებით, დაიწყო 
იძულებითი შენობის გაწმენდა და რეაბილიტაციის პროცესი.  შემთხვევის ადგილზე 

172 საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიში (432-438 გვ.), ხელმისაწვდომია: http://
ombudsman.ge/uploads/other/3/3509.pdf; ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) 
განცხადება, 07.10.2014, ხელმისაწვდომია: http://emc.org.ge/2014/10/27/emc-sofel-moxeshi-kristian-da-muslim
-tems-shekhvda/; ლიბერალი, მოხე აქციების შემდეგ, 26.10.2014, ხელმისაწვდომია : http://www.liberali.ge/ge/
liberali/articles/120981/; ნეტგაზეთი, მეუფე თეოდორე მოხეში არსებული შენობის საპატრიარქოსთვის გადაცემას 
ითხოვს, 24.10.2014,  ხელმისაწვდომია :  http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/37306/ 
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მისული მუსლიმების წინააღმდეგ, რომლებიც ხელისუფლების მოულოდნელ და რეპ-
რესიულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, პოლიციამ არაპროპორციული ძალა 
გამოიყენა. დააკავეს 14 მუსლიმი პირი. 173

სააგენტოს ინიციატივით, 2014 წლის 27 დეკემბერს, N1 სხდომის ოქმით, შეიქმნა 
«ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე, კლუბის სტატუსით რიცხულ, 
შენობასთან დაკავშირებით არსებული გარემოებების შემსწავლელი კომისია (შემ-
დგომში კომისია), რომლის დაფუძნების მიზანია, შეისწავლოს ადიგენის მუნიციპა-
ლიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, ძირითადი-განუსხ-
ვისებელი ქონების სახით, კლუბის სტატუსით, რიცხულ შენობასთან დაკავშირებული 
გარემოებები და სადავო საკითხები და საჭიროებიდან გამომდინარე, მოამზადოს შე-
საბამისი რეკომენდაცია. შენობასთან დაკავშირებულ სადავო საკითხს წარმოადგენს 
შენობის ისტორიულ-კონფესიური წარმომავლობა. 

კომისიის უფლებამოსილებას წარმოადგენს შენობის ისტორიულ-კონფესიური წარ-
მომავლობის შესწავლის მიზნით, სათანადო კვლევების (მათ შორის, სამეცნიერო) 
საჭიროებისა და ფორმების განსაზღვრა და ორგანიზება, ასევე, კვლევების შედეგე-
ბის შეჯამება და მხარეთათვის გაცნობა.174

კომისია შედგება ხუთი მხარის თორმეტი წარმომადგენლისგან, საიდანაც 4 მო-
ნაწილე მხარეს წარმოადგენენ ადმინისტრაციული ორგანოები და მათი თანამშ-
რომლები (5 პირი): 1. სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო; 2. ადი-
გენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი; 3. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტო; 4. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი. კომისიაში ასევე შედის 
მუსლიმი თემის 4 და მართლმადიდებელი ეკლესიის 3 წარმომადგენელი. კომი-
სიას თავმჯდომარეობს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდო-
მარე ზაზა ვაშაყმაძე. 

აღსანიშნავია, რომ მუსლიმი თემის სახელით, კომისიის შემადგენლობაში მხოლოდ 
სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს წარმომადგენლები შედიან. 
ამის გამო, სოფელ მოხეს მუსლიმურმა თემმა ადგილობრივი მუსლიმებისა და მათთ-
ვის სანდო სამოქალაქო პირების შეყვანა მოითხოვა. თუმცა, კომისიამ მუსლიმი თე-
მის ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.  

კომისია გადაწყვეტილებას იღებს კონსენსუსის გზით. როგორც სააგენტოს საქმი-
ანობის ანგარიშშია მითითებული, გადაწყვეტილების მიღების [ეს] წესი ერთგვარი 
გაგრძელებაა იმ სულისკვეთებისა, რომ კენჭისყრით, უმრავლესობით მიღებული 
გადაწყვეტილება მეორე მხარისათვის მიუღებელი არ იყოს და შედეგი დადგეს არა 
პოზიციათა ჭიდილის, არამედ გამოსავლის ერთობლივი ძიებისა და ურთიერთშე-
თანხმების ფონზე. 

173 იქვე; 
174 ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე, კლუბის სტატუსით რიცხულ, შენობასთან დაკავ-
შირებით არსებული გარემოებების შემსწავლელი კომისიის დებულების მე-3, მე-4 და მე-5 მუხლები;
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მაშინ, როდესაც რესტიტუციის მომწესრიგებელი სამართლებრივი ბაზა ქვეყანაში არ 
არსებობს, ისტორიულ საკულტო ნაგებობასთან დაკავშირებული დავების ad hoc კო-
მისიებისა და დემოკრატიული პროცედურებით გადაწყვეტა რესტიტუციის პოლიტი-
კის სამართლებრივი ჩარჩოს გარეთ გატანისა და პოლიტიზირების რისკებს შეიცავს.  

კომისიის საქმიანობა დახურულია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. კომისიის 
2015 წლის 9 თებერვლის გადაწყვეტილებით,  კომისიის სხდომები დახურულად 
გამოცხადდა და  კომისიის შესახებ ინფორმაცია და დოკუმენტაცია არ საჯაროვდება. 
კომისიის საქმიანობა დახურულია საქართველოს სახალხო დამცველისთვისაც, 
რომელმაც სააგენტოს მიმართა თხოვნით, კომისიის საქმიანობაში დამკვირვებლის 
სტატუსით ჩართვასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველს სააგენტოს წერილით 
განემარტა, რომ „ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე, კლუბის 
სტატუსით რიცხულ შენობასთან დაკავშირებით არსებული გარემოებების შემსწავლელი 
კომისიის“ მსჯელობის საგანს წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში 
მდებარე, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, ძირითადი - განუსხვისებელი ქონების სახით, 
კლუბის სტატუსით, რიცხულ შენობასთან დაკავშირებული გარემოებების შესწავლა, 
შენობის ისტორიულ-კონფესიური წარმომავლობის ჭრილში და არა საკუთრების ან/და 
რწმენის თავისუფლების, ან სხვა საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის უფლებათა 
და თავისუფლებათა ჭრილში, რის გამოც, კომისიის საქმიანობაზე დამკვირვებლის 
სტატუსით მონაწილეობაზე უარი ეთქვა საქართველოს სახალხო დამცველსაც.175  

აღსანიშნავია, რომ EMC-იმ არაერთხელ გამოითხოვა კომისიის საქმიანობასთან 
დაკავშირებით  საჯარო ინფორმაცია, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო 
სააგენტოსგან. EMC-ის სააგენტომ ყოველ ჯერზე განუმარტა, რომ  კომისია 
არ წარმოადგენდა საჯარო დაწესებულებას და შესაბამისად, კომისია არ იყო  
ვალდებული გაეცა საჯარო ინფორმაცია.176  

იქიდან გამომდინარე, რომ მოხეს კომისიის საქმიანობა მთლიანად დახურულია სა-
ზოგადოებისთვის, მისი შეფასების ერთადერთი მექანიზმი სააგენტოს მიერ წარმოდ-
გენილი  წლიური ანგარიშია. კერძოდ, სააგენტოს 2014 წლის ანგარიშის თანახმად, 
კომისიის ძირითად მიზანს წარმოადგენს „ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში 2014 
წლის 22 ოქტომბერს შექმნილი დაპირისპირების განმუხტვა და გამომწვევი პრობ-
ლემის მოგვარება.“177 ანგარიშის თანახმად, კომისია შეფასებულია როგორც პრობ-
ლემური საკითხების გადაჭრის განსხვავებული მიდგომა და ფორმატი. დოკუმენტში 
მითითებულია: გაჩნდა პრეცენდენტი, როცა დავის გადაწყვეტის საფუძველშივე ითქ-
ვა უარი პროცედურების ფორმალურ შერჩევაზე. მიუხედავად იმისა, რომ სამართ-
ლებრივ ჭრილში შენობის საკუთრება სადავო არ არის, კანონის სულისკვეთებიდან, 
და არა მისი მშრალი გაგებიდან გამომდინარე, მრავალფეროვან გარემოში ტო-

175 საქართველოს სახალხო დამცველი, განცხადება სოფელ მოხეში მდებარე კლუბის შენობასთან და-
კავშირებული გარემოებების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობაში სახალხო დამცველის დამკვირვებლის 
სტატუსით ჩართვასთან დაკავშირებით, 15.02.2015, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2e0Q8lL
176 შენიშვნა: საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის გამო EMC-მა, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენ-
ტოს წინააღმდეგ სარჩელით მიმართა სასამართლოს, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს განხილ-
ვის პროცესშია, ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/2015/11/11/mokhes-komisia-sarcheli/
177 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს 2014 წლის ანგარიში; ხელმისაწვდომია http://religion.
geo.gov.ge/geo/document/reports/religiis-sakitxta-saxelmtsifo-saagentos-angarishi 
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ლერანტული თანაცხოვრების უზრუნველყოფის მიზნით, დიალოგი მიმდინარეობს 
პრობლემის არსისა და გამომწვევი მიზეზების გათვალისწინებით. ფაქტობრივი, და 
არა ფორმალური მიდგომა კარგად ჩანს კომისიის დებულებაში, რომელიც მორგე-
ბული და ადაპტირებულია არსებულ გარემოებებთან.“178 2015 წლის განმავლობაში, 
კომისიის მიერ მხოლოდ სამი შეხვედრა შედგა. აღნიშნული შეხვედრების მიღწევას 
კი, სააგენტოს შეფასების თანახმად, პროცესის დერადიკალიზაცია წარმოადგენს.179 
იმის მიუხედავად, რომ კომისიის შექმნიდან თითქმის ორი წელია გასული, კომისიას 
არანაირი ღონისძიება არ გაუტარებია სადავო საკულტო ნაგებობის კონფესიური 
წარმომავლობის შესწავლისთვის. სააგენტოს მიერ კომისიის საქმიანობის მიზნების 
შეფასება ხაზს უსვამს სახელმწიფოს მიერ მსგავსი დავების გადაწყვეტის არასწორ 
ხედვას. 

სამწუხაროდ, რელიგიური თემის წარმომადგენლებს და სააგენტოს სრულიად 
განსხვავებული მოლოდინები აქვთ კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით. 180 
მსგავსი ხასიათის კომისიის ძირითად  მიღწევად არ შეიძლება განიხილებოდეს 
სიტუაციის  დერადიკალიზება, რადგანაც კომისიის საქმიანობის  მიმართ 
განსხვავებული მოლოდინების პირობებში, მსგავსი დერადიკალიზება დროებითი 
და მოჩვენებითი შეიძლება იყოს. მოსახლეობის მხრიდან ამ მოლოდინების 
გაცრუებისთანავე, შესაძლებელია განსხვავებული შედეგები დადგეს. მით უფრო, 
იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფომ ამ დრომდე არ უზრუნველყო მუსლიმების 
უკანონო დაკავებისა და ცემის ფაქტებზე ეფექტიანი გამოძიების ჩატარება. 
ნიშანდობლივია, ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის 
საკონსულტაციო კომიტეტის მოხსენება მოხეს საქმესთან დაკავშირებით, რომელშიც 
მითითებულია, რომ რელიგიურ თემებს შორის ნდობის აღდგენის აუცილებელი 
წინაპირობა სამართალდამცავი პირების მიერ საქმეზე ეფექტიანი გამოძიების 
ჩატარება და კონკრეტული პირების დევნის უზრუნველყოფაა. კომიტეტის თქმით, 
მხარეების შერიგების მცდელობა მისასალმებელი პროცესია, თუმცა, მედიაციამ არ 
შეიძლება ჩაანაცვლოს კანონის უზენაესობის პრინციპი.181

კომისიის საქმიანობის არაქმედითობა ნეგატიურ პრეცედენტს ქმნის სადავო საკულ-
ტო ნაგებობების კუთვნილების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. თავის მხრივ, ეს 
პრაქტიკა მსგავს საკითხებზე სახელმწიფოსთვის მიმართვისადმი სხვა რელიგიურ 
ორგანიზაციებში უნდობლობას გამოიწვევს. აღნიშნული პრობლემების გათვალის-
წინებით, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისია  (ECRI)  
სახელმწიფოს  აძლევს რეკომენდაციას, რელიგიური საკუთრების შესახებ დავები 
სწრაფი, გამჭვირვალე და სამართლიანი გზით მოაგვაროს.182

178 იქვე; 
179 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის 2015 წლის ანგარიში, გვ. 23, ხელმისაწვ-
დომია: http://bit.ly/2ef61JE 
180 ლიბერალი, მოხელი მუსლიმების შეუცვლელი მოთხოვნა, 05.05,2016, ხელმისაწვდომია: http://liberali.
ge/articles/view/22363/mokheli-muslimebis-sheutsvleli-motkhovna 
181 Advisory committee on the framework convention for the protection of national minorities, Second Opinion 
on Georgia, June 15, 2015, available at: http://bit.ly/1SxitBq 
182 რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისია, მოხსენება საქართველოს შესახებ 
(მონიტორინგის მეხუთე ციკლი), 2015, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2dWQQTT
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4.3.4. რესტიტუციის კომისიების საქმიანობის პრაქტიკის მიმოხილვა

როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების რელიგიური ქონების რესტიტუციისა და 
მონეტარული კომპენსაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესები აჩვენებს, 
მნიშვნელოვანია, რომ რესტიტუციის შესახებ რეგულაციების მიღების პროცესები არ 
რჩებოდეს დახურულ კარს მიღმა, კონკრეტული პოლიტიკური და რელიგიური ხელ-
მძღვანელობის გადაწყვეტილების კომპეტენციის ფარგლებში. ამ მხრივ საკანონმ-
დებლო შტოს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია, არა მხოლოდ ძალაუფლების გადა-
ნაწილების, საკითხის ფართო წრეებში განხილვის და კომპეტენციის კონტექსტში, 
არამედ საკითხის როგორც ფინანსური, ისე პოლიტიკური მნიშვნელობის გამოც.183 
ჩეხეთის რესტიტუციის შესახებ კანონის შეფასებისას, საკონსტიტუციო სასამართლომ 
საკითხის გადაწყვეტის საბოლოო სუბიექტს, საკანონმდებლო ორგანოს მნიშვნელო-
ბას ცალსახად გაუსვა ხაზი.184 რესტიტუციის კანონმდებლობის ძირითადი მიზნის შე-
ფასებისას, სასამართლომ უსამართლობის მაღალი მასშტაბების  აღმოფხვრისაკენ 
სწრაფვასა და სამართლებრივი განსაზღვრულობის პრინციპიდან გამომდინარე, 
რესტიტუციის  შეზღუდვის  აუცილებლობაზე იმსჯელა და  აღნიშნა, რომ რეჟიმის 
მიერ მიყენებული ზიანით გამოწვეული უსამართლობის აღმოფხვრა არ შეიძლება 
გაგრძელდეს უსასრულოდ.

ხშირად, რელიგიური გაერთიანებების მხრიდან დაყენებული ქონების დაბრუნების 
საკითხები ორიგინალური რესტიტუციის საზღვრებს ცდება და რჩება ჩამორთმეული 
ქონება, რომლის უკან დაბრუნება შეუძლებელია ობიექტური მიზეზების გამო. ამ 
მხრივ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ორი მიდგომა იკვეთება185 ან ხორციელდე-
ბა მხოლოდ ნატურალური რესტიტუცია და ქონება ბრუნდება არსებული ნაგებობე-
ბისა და სხვა ქონების სახით (უკრაინაში რესტიტუცია შეზღუდულია იმ შენობებსა და 
ობიექტებზე, რომელიც აუცილებლად საჭიროა რელიგიური პრაქტიკისა და ღვთსმსა-
ხურებისათვის), ან სახელმწიფო ითვალისწინებს რელიგიური გაერთიანებების ინ-
ტერესებს სრულად და მათ სთავაზობს რესტიტუციის შემდგომ ფაზებს. უკანასკნელ 
შემთხვევაში, რესტიტუციის სქემა ითვალისწინებს შუალედურ ფაზას ალტერნატიული 
ქონების გადაცემის სახით, ხოლო თუკი შეთავაზებული ქონება არ არის მისაღები 
რელიგიური ორგანიზაციისათვის, ან სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს მსგავს შეთა-
ვაზებას, ამ შემთხვევაში, დგება მონეტარული კომპენსაციის საკითხი. მაგალითად, 
ხორვატიის შემთხვევაში, სახელმწიფომ კანონმდებლობაში განსაზღვრა რესტი-
ტუციის სამივე მეთოდი: 1. ნატურალური რესტიტუცია, რომელიც ითვალისწინებდა 
არსებული ქონების უკან დაბრუნებას; 2. სანაცვლო ქონებით ზიანის ანაზღაურების 
საშუალებით რესტიტუციას, როდესაც ხდება “მსგავსი » ქონების გადაცემა მაშინ რო-
დესაც ორიგინალური ქონების უკან დაბრუნება შეუძლებელია და 3. მონეტარული 
კომპენსაცია. უნგრეთმა რელიგიური გაერთიანებების მხრიდან რესტიტუციით მოთ-
ხოვნილი ქონების გადაცემის შეუძლებელობიდან გამომდინარე, 1997 წელს, ქონე-

183 ჩეხეთის რესტიტუციის შესახებ კანონის  შესახებ, ხელმისაწვდომია: http://www.economist.com/blogs/
easternapproaches/2012/07/czech-politics-1 
184 CZECH REPUBLIC CONSTITUTIONAL COURT JUDGMENT Pl. ÚS 10/13 of 29 May 2013, Church 
Restitution II; The Lawyer Quarterly 1/2012 Sp. zn. Pl. ÚS-st 21/05 of November 1st, 2005;  
185 Property Restitution in Central and Eastern Europe, Bureau of European and Eurasian Affairs Washington, 
DC October 3, 2007 U.S. Department of State;
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ბაზე  კანონმდებლობაში დაუშვა ფინანსური კომპენსაციის შესაძლებლობა. 1997-98 
წლებში, სახელმწიფომ ხელი მოაწერა კომპენსაციის ხელშეკრულებებზე სხვადასხვა 
რელიგიურ ორგანიზაციასთან, სადაც დაკონკრეტებული იყო სახელმწიფოს მხრი-
დან ზუსტად გაწერილი ვადის განმავლობაში, ყოველწლიური კომპენსაციის ოდენო-
ბა, რომელიც წარმოადგენდა რელიგიური გაერთიანებების მხრიდან მოთხოვნილი 
ქონების სანაცვლოდ კომპენსაციას. ფინანსური კომპენსაციის ფაზა ითვალისწინებს 
საბიუჯეტო სახსრების განკარგვას და მათ რელიგიურ ორგანიზაციებზე გადაცემას, 
რაც საკითხის რეგულირების საკნონმდებლო ორგანოს მხრიდან აუცილებლობას 
კიდევ ერთხელ ადასტურებს.

რესტიტუციის შესახებ საკანონმდებლო კანონპროექტები, ხშირად, რელიგიური 
გაერთიანებების მოთხოვნით, აღმასრულებელი ხელისუფლების ინიცირებულია. 
მაგალითად, ლიტვაში, 2002 წლის სექტემბერში, მთავრობამ შეადგინა არსებული 
საკუთრების ქონების რესტიტუციის კანონპროექტი. ასევე ჩეხეთში, 2006 წელს, სა-
ხელმწიფო შექმნა კომისია, რათა შეექმნა კანონპროექტი რესტიტუციის შესახებ. 
ქონების დაბრუნების პროცესის მთავარ ინსტრუმენტს წარმოადგენს სარჩელების 
განმხილველი ორგანო, რომლის რეგულირება ხშირ შემთხვევაში, განსაზღვრუ-
ლია რესტიტუციის კანონით.186 თუმცა, რესტიტუციის მოთხოვნების დაგროვების 
სხვადასხვა ეტაპზე იქმნებოდა კონკრეტული რელიგიური გაერთიანებების მოთ-
ხოვნების შემსწავლელი კომისიები. მაგალითად, “შალომისა” და ბულგარული 
ებრაული თემის ორგანიზაციის თხოვნის საფუძველზე, 2006 წელს, ბულგარეთის 
ხელისუფლებამ ჩამოაყალიბა კომისია, რომელიც კონკრეტული საკუთრების სა-
კითხებს განიხილავდა. ასევე, 2006 წელს, უკრაინაში რელიგიური გაერთიანებე-
ბის ლიდერების თხოვნის საფუძველზე, უწყებათაშორისი რელიგიური საკუთრების 
რესტიტუციის კომისია შეიქმნა, რომელმაც შეცვალა 2002 წელს ჩამოყალიბებუ-
ლი, დაბალი აქტივობის კომისია. 

4.4. რელიგიური კონფლიქტების მოგვარების კუთხით რელიგიის   

საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის შეფასება 

რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო უფლებამოსილია საქართველოს 
მთავრობის სახელით, შეასრულოს შუამავლის ფუნქცია და მონაწილეობა მიიღოს 
საქართველოში მოქმედ რელიგიურ გაერთიანებებს შორის დავებისა და საკით-
ხების გადაწყვეტაში. სააგენტოს დაფუძნების შემდეგ, საქართველოში რამდენიმე 
რელიგიური ხასიათის დაპირისპირება მოხდა, მათ შორის, ქობულეთში მუსლი-
მი მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი პანსიონატის ფუნქციონირებისთვის, ადგი-
ლობრივი დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მხრიდან, ხელშეშლის ფაქტი (2014)187, 
თერჯოლაში იეჰოვას მოწმეებისთვის რელიგიური დანიშნულების ნაგებობის მშე-

186 სერბეთშიც 2006 წელს ეროვნულმა ასამბლეამ პარლამენტმა მიიღო რესტიტუციის შესახებ კანონი, რო-
მელიც ითვალისწინებს რესტიტუციის სააგენტოს შექმნას რომელიც განიხილავს სარჩელებს მოთხოვნებს, 
ხელმისაწვდომია: http://www.restitucija.gov.rs/eng/index.php 
187 არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება ქობულეთში მუსლიმი თემის უფლებების 
შეზღუდვის ფაქტებზე, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2eraDvy 
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ნებლობისთვის ხელშეშლის ფაქტი ადგილობრივი ქრისტიანების, სასულიერო 
პირებისა და ასევე თვითმმართველობის მხრიდან (2014),188 სოფელ მოხეში ის-
ტორიული მეჩეთის შენობის დემონტაჟისა და სამშენებლო პროცესების უზრუნ-
ველყოფის დროს, პოლიციის მხრიდან ადგილობრივი მშვიდობიანი მუსლიმების 
უკანონო დაკავებისა და ცემის ფაქტი (2014),189 სოფელ ადიგენში მუსლიმი თემის-
თვის სოფლის სასაფლაოს გახსნისა და ამ ნიადაგზე ადგილობრივი ქრისტიანე-
ბის მხრიდან, მუსლიმებზე ძალადობრივი თავდასხმის ფაქტი (2016)190,  რუსთავში 
კათოლიკე ეკლესიის მშენებლობისთვის ქალაქის მერიის სავარაუდო დისკრი-
მინაციული მოტივით მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უარი, რაც არსებითად 
ადგილობრივი კლერიკალური ჯგუფების ორგანიზებული წინააღმდეგობით იყო 
განპირობებული191. არც ერთ მითითებულ კონფლიქტში სააგენტომ, მისი მაღალი 
პოლიტიკური ლეგიტიმურობის მიუხედავად (სააგენტო უშუალოდ პრემიერ-მინის-
ტრის დაქვემდებარებაშია), ვერ შეძლო მედიატორის როლის ეფექტიანი შესრუ-
ლება და აღნიშნული კონფლიქტების ძირითად ნაწილი ამ დრომდე კონსერვირე-
ბულია. როგორც კონფლიქტებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების ანალიზი 
აჩვენებს, ძირითად შემთხვევაში, სააგენტომ საკუთარ თავზე არ აიღო მედიაციის 
პროცესის ხელმძღვანელობა (ქობულეთი, თერჯოლა, ადიგენი) და მათი მოგვა-
რება, მეტწილად, ადგილობრივ ხელისუფლებაზე იყო დელეგირებული. ცხადია, 
აღნიშული გარემოება უთითებს სააგენტოს/მთავრობის პოლიტიკური ნების არ 
არსებობაზე, დავები დროულად  და რეალურად გადაწყვიტოს. მეტიც, როგორც 
ზემოთ იქნა მითითებული, უმეტეს შემთხვევებში, სააგენტომ არაადეკვატური შე-
ფასება მისცა გამოვლენილ კონფლიქტებს და მათში რელიგიური შეუწყნარებლო-
ბის ასპექტი საერთოდ არ აღიარა.

სააგენტო, კონფლიქტების გადაწყვეტის მიზნით, მის მიერ განხორციელებულ ყველა-
ზე მნიშვნელოვან აქტივობად სოფელ მოხეში, 2014 წლის 22 ოქტომბერს მომხდა-
რი დაპირისპირების „განმუხტვისა და გამომწვევი პრობლების მოგვარების“ მიზნით, 
მისივე ინიციატივით შექმნილ “ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდება-
რე კლუბის სტატუსით რიცხულ შენობასთან დაკავშირებით არსებული გარემოებე-
ბის შემსწავლელი კომისიის” შექმნას მიიჩნევს. თუმცა, მაშინ, როდესაც კომისია ამ 
დრომდე არ ასრულებს მის ამოცანებს შენობის ისტორიული და კონფესიური წარმო-
მავლობის შეფასების თაობაზე და ამავდროულად, კომისიის შემადგენლობის ლე-
გიტიმურობა ასევე სადავოა, რთულია საკომისიო ფორმატი გახდეს კონფლიქტების 
რეალური გადაჭრის ინსტრუმენტი. 

188 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), თერჯოლაში გამოვლენილი რე-
ლიგიური დაპირისპირების სამართლებრივი ანალიზი, 2014, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2dR0h6b 
189 არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება მოხეში მუსლიმი თემის უფლებების უხეში 
დარღვევის თაობაზე, 2014, ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2d6Yj3b 
190 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), შეფასება სოფელ ადიგენში განვითა-
რებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, 2016, ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/2016/03/02/emc-11/ 
191 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), განცხადება რუსთავში კათო-
ლიკური ეკლესიის მშენებლობის საქმეზე სასამართლოში წარდგენილ სარჩელთან დაკავშირებით,  2015, 
ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/2015/11/19/katolikuri-eklesia-rustavi/ 
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4.5. საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის ხელშეწყობა  

ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტული ინციდენტების, ასევე, სახელმწიფო 
უწყებების საჯარო განცხადებების ანალიზი აჩვენებს, რომ საჯარო სამსახურში 
რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის კუთხით მნიშვნელოვანი გამოწვევები არსებობს. 
ეს პრობლემა ხელს უშლის დემოკრატიული, სეკულარული სახელმწიფო ინსტიტუტებს 
განვითარებას და ამავდროულად, ახალისებს დისკრიმინაციულ გარემოს. საკვლევ 
პერიოდში, EMC-იმ დოკუმენტირება და სამართლებრივი რეაგირება მოახდინა 
საჯარო სამსახურში სეკულარიზმის პრინციპის დარღვევის არა ერთ მნიშვნელოვან 
ფაქტზე. მათ შორის, ეკლესიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების 
დალოცვისა და უნიფორმებით ღვთისმსახურებაში მათი მონაწილეობის ფაქტები, 
რომელიც უწყების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე გავრცელდა192, საჯარო მოხელეების 
მიერ საკუთარი თავის პირდაპირი იდენტიფიცირება კონკრეტულ რელიგიურ 
დენომინაციასთან და საჯარო სამსახურში რელიგიური საქმიანობის საკუთარ მისიად 
განსაზღვრა193,  საჯარო მოხელეთა შესარჩევ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
შემადგენლობაში მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მონაწილეობა194, 

192 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 2014 წლის 26 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ინფორ-
მაცია, რომლის მიხედვით შსს-ს მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლები  სამების საკათედრო ტაძარში გა-
მართულ საკვირაო წირვაზე, ლოცვასა და ქადაგებას ესწრებოდნენ რის შემდეგაც, სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო დალოცა. სა-
მინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებულ წერილობით ინფორმაციას თან ერთვოდა მოვლენის 
ამსახველი ვიდეომასალა. ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ დალოცვის ცერემონიალს სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს თანამშრომლების საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ორგანიზებულად, პოლიციის უნიფორმით შემოსი-
ლი ესწრება. სასულიერო პირი წარმოთქვამს შემდეგ სიტყვებს: „დღეს ილოცება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების ცენტრი.“სამების საკათედრო ტაძარში გამართულ საკვირაო წირვა-ლოცვას ასევე დაესწრნენ 
შსს-ს მომსახურების სააგენტოს დირექტორი ზურაბ ზუბადალაშვილი და სამინისტროს მომსახურების სააგენ-
ტოს ქუთაისის განყოფილების უფროსი დავით გაბელაშვილი. ვიდეო მასალაში ისინი სამინისტროს მომსახუ-
რების სააგენტოს სახელით მადლობას უხდიან პატრიარქს  დალოცვისათვის. 
193 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 2014 წლის 2 ოქ-
ტომბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია N8 დაწესებულებაში თურქეთის მოქალაქე ბრალდებულის მართლმადიდებ-
ლად მონათვლის შესახებ, რომელსაც თან ერთვოდა მონათვლის ამსახველი ვიდეომასალა. ვიდეო მასალაში ჩანს, 
რომ ნათლობის რიტუალს სამინისტროს თანამშრომლების დიდი ჯგუფი ესწრება და მონაწილეობას იღებს საზეიმო 
ღონისძიებაში. ვიდეოში წარმოდგენილია სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სოციალური სამმართველოს უფ-
როსის ლ. ა. განცხადებას, რომელშიც  ის საკუთარ თავს აიგივებს კონკრეტულ რელიგიურ ჯგუფთან და აკეთებს 
პროპაგანდისტულ განცხადებას გაქრისტიანების პროცესის მხარდასაჭერად.  საჯარო მოხელე არ შემოიფარგლება 
მონათვლის ფაქტის ნეიტრალური მიმოხილვით, ის მიესალმება გაქრისტიანების ტენდენციას სასჯელაღსრულების 
სისტემაში და უთითებს, რომ გაქრისტიანების პროცესი სერიოზული მისიაა, რომელსაც ის, როგორც სახელმწიფოს 
წარმომადგენელი ახორციელებს. საჯარო მოხელის განცხადებაში ჩანს, რომ ის და სასჯელაღსრულების დეპარტა-
მენტის სოციალური სამმართველო  აქტიურად არიან ჩართულები ბრალდებული პირების გაქრისტიანების პროცეს-
ში. მათ შორის, სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებულ სტატიაში, ლ. ა განცხადებაზე დაყრდნობით, 
მითითებულია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სასჯელაღსრულების სისტემაში სხვადასხვა ეროვნებისა და აღ-
მსარებლობის 157 პატიმარი გაქრისტიანდა.
194 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მოხელეთა შერჩევის მიზნით შექმნილი საკონკურსო-საატესტა-
ციო კომისიის ხუთი წევრიდან  ერთ-ერთი სასულიერო პირი იყო, რომლის ჩართულობა აღნიშნულ პროცესებში 
კომისიის თავმჯდომარემ კონკურსისადმი ნდობის ამაღლების მოტივით ახსნა. როგორც ლანჩხუთის საკრებუ-
ლოდან EMC-ისთვის გამოგზავნილი წერილიდან ირკვევა კონკურსი გამოცხადებული იყო შემდეგ ვაკანსიებზე: 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი ( 1 ვაკანსია), 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს უფროსი (1 ვაკანსია), საკრებულოს თავმჯ-
დომარის თანაშემწე (1 ვაკანსია) და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (2 ვაკანსია). კომისიის თავმჯდომარემ ადგილობრივი ჟურნალისტის 
კითხვას თუ რამდენად არის მისაღები სასულიერო პირის მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმართველობის 
საქმიანობაში, ასე უპასუხა: „გავიკითხ-გამოვიკითხე და როგორც მითხრეს, მამა მირიანი არის ფილოლოგი 
და ჩავთვალე, რომ არის კეთილშობილი და უაღრესად პატიოსანი. ამას ჩემგან განმარტება და დახასიათებაც 
არ სჭირდება, რადგან ყველა იცნობს. ამიტომ გადავწყვიტე მეთხოვა და მომეწვია ჩემს კომისიაში. შევაწუხეთ, 
ვთხოვეთ და მამა მირიანისგან რამდენიმე დღის შემდეგ მივიღე თანხმობა და მე ვიყავი ძალზე მოხარული. რაც 
შეეხება იმას, რომ ვინმემ კითხვა დასვას, მე მგონი აქ კითხვა არ უნდა დაისვას, რადგან ჩვენ ვართ მართლ-
მადიდებლები... [...]. (მასალა ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2d9mWfF) 
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პოლიციის მიერ საპატრიარქოსთან დაკავშირებულ საქმეებში რელიგიური ნეიტრა-
ლიტეტის დარღვევის შემთხვევები.195  აღსანიშნავია, რომ არც ერთ ზემოთ მითითე-
ბულ საქმეზე შესაბამისი უწყებების შიდა მონიტორინგის სამსახურმა არ დაადგინა 
რელიგიური ნეიტრალიტეტის მოთხოვნის დარღვევა, რაც ერთი მხრივ, პოლიტიკუ-
რი ნების არ არსებობაზე უნდა უთითებდეს, მეორე მხრივ კი, ავლენს ამ კუთხით არ-
სებული არასაკმარისი და არაცხადი საკანონმდებლო რეგულირების პრობლემას.  

აღსანიშნავია, რომ 2014-2015 წლის მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო 
გეგმა ითვალისწინებდა სააგენტოს მიერ საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტ-
რალიტეტის უზრუნველყოფის მიზნით, საჯარო მოხელეების ცნობიერების ამაღ-
ლებისკენ მიმართული ღონიძიებების განხორციელებას. სააგენტოს 2015 წლის 
საქმიანობის ანგარიშის შესაბამისად, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმო-
მადგენლებისთვის უწყებამ განახორციელა რამდენიმე შეხვედრა და გადაამზადა 
84 საჯარო მოხელე. იმ პირობებში, როდესაც მოქმედ კანონმდებლობაში მკაფიოდ 
არ არის განსაზღვრული საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის 
მატერიალური სტანდარტები, შესაბამისი სამართლებრივი და კონცეპტუალური სა-
ფუძვლების გარეშე, საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ფრაგმენტული ძალისხ-
მევაა და ბუნდოვანია ის მიდგომები და სტანდარტები, რომელსაც სააგენტო აღნიშ-
ნული შეხვედრების დროს იყენებს. აღსანიშნავია, რომ EMC-ის რეკომენდაციების 
შემდეგ, 2016-2017 წლების ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში აისახა რელი-
გიური ნეიტრალიტეტის დაცვის სტანდარტის ინიცირებისა და მისი ცალკეული უწყე-
ბების ეთიკის კოდექსებში გაწერის ვალდებულება, რომელიც მთავრობას, საჯარო 
სამსახურის ბიუროსა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაევალა196. 
2016-2017 წლის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის პროექტში, სააგენტომ 
მთავრობის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს შესთავაზა მისთვის საჯარო 
სამსახურში სეკულარიზმის პრინციპისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის დარღვევის 
ფაქტების მონიტორინგი, რაც საბოლოო დოკუმენტში არ აისახა.  

4.6.  ინტერრელიგიური დიალოგის ხელშეწყობის მიზნით სააგენტოს მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის შეფასება 

2015 წელს, სააგენტომ დააფუძნა ინტერრელიგიური სათათბირო, რომელიც უწყების 
განმარტებით, არ წარმოადგენს სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულს და არ გააჩნია 
ადმინისტრაციული ბმა სააგენტოსთან. სათათბიროს ფორმატში განიხილება, რო-
გორც რელიგიური თემების, ასევე სააგენტოს მიერ ინიცირებული საკითხები. სააგენ-
ტოს შეფასებით, მის მიერ ორგანიზებული ინტერრელიგიური სათათბირო საკუთარი 
ფორმატით განსხვავდება პარალელურად მოქმედი ამავე ტიპის ყველა პროექტის-

195 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), შეფასება საპატრიარქოს შენო-
ბასთან ქუჩის არტისტების მიერ გაკეთებული სტენსილის საქმესთან დაკავშირებით, 04.01.2015, ხელმისაწ-
ვდომია: https://emc.org.ge/2015/01/20/street-art/; ასევე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტო-
რინგის ცენტრი (EMC),  შეფასება 2016 წლის 17 მაისს საპატრიარქოსთან ლგბტ აქტივისტების დაკავების 
საქმესთან დაკავშირებით, 2016,  ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/2016/05/30/emc-66/ 
196 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 13 ივნისის განკარგულება (1138), ხელმისაწვდომია: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/3315211 
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გან, რადგან ის აერთიანებს, როგორც რელიგიურ უმცირესობას, ასევე რელიგიურ 
უმრავლესობას მიკუთვნებულ რელიგიურ გაერთიანებებს.  

აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს არ ჰქონია რაიმე სახის კომუნიკაციის ან თანამშ-
რომლობის მცდელობა სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიურ საბჭოსთან, 
რომელსაც ათზე მეტი წლის მუშაობის გამოცდილება აქვს და მომზადებული აქვს 
რეკომენდაციების პაკეტი რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ ყველა არ-
სებით საკითხზე. ამ პირობებში, ალტერნატიული სათათბიროს შექმნა, სააგენტოს 
მხრიდან, სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს ალტერნატიული 
სივრცის შექმნის მცდელობად შეიძლება განიხილებოდეს. მაშინ, როდესაც რელიგი-
ათა საბჭომ არა ერთი კრიტიკული განცხადება გააკეთა რელიგიის თავისუფლებისა 
და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების შესახებ, 
ცხადია, ჩნდება ეჭვები, რომ სახელმწიფო ცდილობს დაასუსტოს მსგავსი ავტონო-
მიური და დემოკრატიული სივრცე. სააგენტოს მიერ სათათბიროს საქმიანობასთან 
დაკავშირებით ხაზგასმული უპირატესობა, რომ მისი შექმნილი პლატფორმა დომი-
ნანტ რელიგიურ ორგანიზაციასაც აერთიანებს, არ შეიძლება ვალიდურ არგუმენტად 
განიხილებოდეს, ვინაიდან საპატრიარქომ თავად განაცხადა უარი სახალხო დამც-
ველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოში გაწევრიანებაზე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კო-
მისიის 2016 წლის რეკომენდაციების შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებას 
ეთხოვა გაზარდოს მხარდაჭერა რელიგიათა საბჭოს მიმართ, რომელიც სახალხო 
დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ეგიდით საქმიანობს. უფრო კონკ-
რეტულად კი, სააგენტოს დაევალა, ითანამშრომლოს რელიგიათა საბჭოსთან და გა-
მოიყენოს მისი გამოცდილება და რეკომენდაციები რელიგიური შეუწყნარებლობის 
პრობლემის მოსაგვარებლად.197

5 |
სახელფასო დანამატების არასათანადო გამოყენების პრაქტიკა 
სააგენტოში 

2014 და 2015 წლებში, სააგენტოს თანამშრომლების მიერ პრემიებისა და დანა-
მატების მიღების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ უწყების თანამშრომლები სახელფასო 
დანამატს ყოველთვიურად იღებენ, მისი მიზნობრიობისა და გაცემის აუცილებ-
ლობის დასაბუთების გარეშე. კერძოდ, 2014 წლის ივნისიდან 2016 წლის ივნისის 
ჩათვლით, სააგენტოს 21-მა თანამშრომელმა ხელფასის, პრემიისა და დანამატის 
სახით მთლიანობაში 1 131 800 ლარი აიღო. აქედან, სააგენტოს თანამშრომლე-
ბის დანამატი 302 030 ლარს შეადგენდა, საიდანაც თავმჯდომარემ, ზაზა ვაშაყ-
მაძემ 19% – 58 700 ლარი მიიღო. მთლიანობაში, ზაზა ვაშაყმაძემ ხელფასის, 

197 რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისია, მოხსენება საქართველოს შესა-
ხებ (მონიტორინგის მეხუთე ციკლი), 2016, ხელმისაწვდომია: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/
Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf
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ნაწილი 3. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის კრიტიკული ანალიზი

პრემიის და დანამატის სახით ბიუჯეტიდან 137 760 ლარი მიიღო. იგი დანამატს 
რეგულარულად იღებს და მისი ოდენობა თითქმის ხელფასის ეკვივალენტურია. 
ამასთან, 2 წლის განმავლობაში უწყებას დახარჯული აქვს 113 779 ლარი  სააგენ-
ტოს თანამშრომლების მივლინებებზე. 198 

საქართველოს მთავრობის №627 დადგენილებით, 2014 წლის 19 ნოემბერს  დამ-
ტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის თანახმად, საჯარო მოხე-
ლეს სახელფასო დანამატი უნდა მიენიჭოს: 1. რთულ სამუშაო პირობებში მუშაობის; 
2. დამატებითი სამუშაოს შესრულების; 3. დამატებითი სამუშაო საათების გამოყენე-
ბის; 4. ოჯახური მდგომარეობის; 5. შვილების რაოდენობის; 6. საზღვარგარეთ სამუ-
შაოს შესრულების შემთხვევაში; ასევე, სახელფასო დანამატი  პირს უნდა მიენიჭოს 
ნამსახურევი წლების და საკლასო ჩინის გათვალისწინებით. სახელფასო დანამატის 
მინიჭება უნდა განხორციელდეს შესაბამისი საფუძვლების არსებობის პერიოდში. 
როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, სააგენტოს თანამშრომლები სახელფასო დანამატს  
ყოველთვიურად, მისი მიზნობრიობისა და გაცემის აუცილებლობის დასაბუთების გა-
რეშე იღებენ, რაც შესაძლოა უთითებდეს, სააგენტოს მხრიდან დანამატების სისტემის 
არასაკმარისი საკანონმდებლო რეგულირების არაკეთილსინდისიერ გამოყენებაზე. 

სააგენტოს საქმიანობის მიმართ არსებული კრიტიკის ფონზე, მნიშვნელოვანია, რომ 
საქართველოს მთავრობამ, როგორც სააგენტოს საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტ-
როლის განმახორციელებელმა ორგანომ გადახედოს, სააგენტოს მიერ სახელმწი-
ფოს ბიუჯეტის სახსრების ხარჯვის პოლიტიკას.

198 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC),  განცხადება რელიგიის საკითხ-
თა სახელმწიფო სააგენტოში პრემიებისა და დანამატების გამოყენების პრაქტიკის შესახებ, 2016, ხელმი-
საწვდომია: https://emc.org.ge/2016/08/24/emc-123/ 


