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1.

დისკრიმინაციის აკრძალვა, ცნება და ნიშნები

დისკრიმინაცია, როგორც გამორჩევა, შეზღუდვა ან უპირატესობის მინიჭება თანაბარი
უფლებებისა და მათი დაცვის უარყოფის მიზნით, არის თანასწორობის პრინციპის
შელახვა

და

ადამიანის

ღირსების

ხელყოფა. ადამიანთა

გარკვეული

კატეგორიის

დისკრიმინაცია შეიძლება ხდებოდეს მათი რასობრივი კუთვნილების, ეროვნების,
სარწმუნოების, პოლიტიკური მრწამსისა და სხვა ამგვარი ნიშნებითა თუ მოტივით.
დისკრიმინაცია,

რა

ფორმითაც

უნდა

იყოს

იგი

გამოხატული,

ეწინააღმდეგება

სამართლიანობის პრინციპებს და აკრძალულია როგორც შიდასახელმწიფოებრივი, ისე
საერთაშორისო სამართლის ნორმებით.1
დღევანდელ მსოფლიოში, როდესაც აშკარად შეიმჩნევა ადამიანის უფლებათა დაცვის
სულ უფრო და უფრო მზარდი სტანდარტების გამოვლინება, განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ამ სტანდარტებზე
ადამიანთა თანასწორ ხელმისაწვდომობას და დისკრიმინაციის აკრძალვას. კანონის
წინაშე თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა იმდენად მნიშვნელოვანი ასპექტია,
რომ ამ კონცეფციის ვიწროდ ან მხოლოდ სიტყვასიტყვით, გრამატიკული მნიშვნელობით
განმარტება, დააკნინებდა მის სამართლებრივ მნიშვნელობას. იმისათვის, რათა ჯეროვნად
ჩავწვდეთ

დისკრიმინაციის

არსს,

აუცილებელია

მხედველობაში

მივიღოთ

დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული არამხოლოდ ფორმალური, არამედ პრაქტიკული
მხარეებიც.
„კანონის წინაშე თანასწორობა არ ნიშნავს აბსოლუტურ თანასწორობას, სახელდობრ კი
ადამიანთა

მოპყრობას

მათი

ინდივიდუალური

კონკრეტული

გარემოებების

გათვალისწინების გარეშე, არამედ იგი ასახიერებს პრინციპს, რომლის თანახმადაც
თანაბრად უნდა განხორციელდეს მოპყრობა მათდამი ვინც იმყოფებიან თანაბარ
მდგომარეობაში, ხოლო არათანაბრად უნდა განხორციელდეს მოპყრობა მათდამი ვინც არ
იმყოფებიან თანაბარ მდგომარეობაში.“2
ზემო ხსენებულიდან გამომდინარე, ნათლად ჩანს და ამავე დროს, ადამიანის უფლებათა
სფეროში მოქმედი მრავალი საზედამხედველო ინსტიტუტის იურისპრუდენციისა თუ
პრეცედენტული

სამართლის

ანალიზის

საფუძველზე,

შესაძლებელი

ხდება

გამოვავლინოთ სახელმწიფოების ფართო პასუხისმგებლობა და ვალდებულებათა სახეები
დისკრიმინაციის აკრძალვის სფეროში. კერძოდ, სახელმწიფოებს ეკისრებათ, როგორც
ნეგატიური

ვალდებულება

(თანასწორად

მოეპყრონ

თანაბარ მდგომარეობასა

და

პირობებში მყოფ პირებს) ასევე პოზიტიური ვალდებულება (განსხვავებულად მოეპყრონ
არათანაბარ პირობებში მყოფ პირებს, რათა მათ თანასწორი ხელმისაწვდომობა ჰქონდეთ
უფლებებსა

და

პასუხისმგებლობა

თავისუფლებებზე).
განუზომლად

სახელმწიფოს

დიდია

როლი,

დისკრიმინაციის

ვალდებულება

ეფექტურ

და

პრევენციაში,

რადგანაც მართლაც რომ მრავლად არსებობს საშუალებები, გზები და ხშირად,
სამწუხაროდ, სურვილიც (განზრახ ან დუმილით გამოხატული) არათანაბარი მოპყრობის
1

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=821 [უკანასკნელად ნანახია 25.07.2013 0:42]
საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე ტანაკას მოსაზრება დასავლეთ აფრიკის საქმეზე
(Judge Tanaka in the South West Africa case (ICJ Rep. 1966, 4)
2

3

განხორციელებასთან

დაკავშირებით.

პრაქტიკაში

უმეტესწილად

გვხვდება

დისკრიმინაციის გამოვლინება პირდაპირ და არაპირდაპირ ფორმებში.
პირდაპირი დისკრიმინაციის კონცეფცია ეწინააღმდეგება ფორმალური თანასწორობის
იდეას და წარმოადგენს თანაბარ პირობებში მყოფი პირების არათანასწორ მოპყრობას
აკრძალულ ნიადაგზე3.
არაპირდაპირ დისკრიმინაციას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც გარკვეული პრაქტიკა,
მოქმედი ნორმა, მოთხოვნა ან პირობა ერთი შეხედვით ნეიტრალური ჩანს, მაგრამ მათი
შედეგი ან ზეგავლენა ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს კონკრეტულ ჯგუფზე.
თუმცა ზემოხსენებული არ უნდა იქნეს აღქმული იმგვარად, რომ დისკრიმინაციის
აკრძალვასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სტანდარტები კრძალავს ყველა სახის
განსხვავებულ მოპყრობას. განსხვავებულ მოპყრობას თან უნდა სდევდეს „ობიექტური და
გონივრული გამართლება“.
იმისათვის,

რომ

ჩაითვალოს

პირველ

განსხვავებული
რიგში

იგი

უნდა

მოპყრობა

გამართლებულად

ემსახურებოდეს

კანონიერი

მიზნის

მიღწევის ინტერესებს და დაცული უნდა იყოს გონივრული პროპორციულობა მისაღწევ
მიზანსა და გამოყენებულ საშუალებებს შორის, ანუ მიზნის მისაღწევად გამოყენებული
საშუალებები უნდა იყოს აუცილებელი და შესაფერისი. ასეთი აუცილებლობის დროს
შესაძლებელია გამართლებული იქნეს დისკრიმინაცია თვით აკრძალულ ნიადაგზეც კი
(ეროვნული კუთვნილების, რასის ან სქესის ნიადაგზე). მაგალითად დამსაქმებელს,
რომელმაც გახსნა მექსიკური რესტორანი, შეუძლია შეფმზარეულის ვაკანსიის დაკავების
მსურველების წრე შეზღუდოს მხოლოდ ეთნიკური მექსიკელებით, ხოლო ფილმის
პროდიუსერმა მოითხოვოს შავი კანის ფერის მსახიობის მონაწილეობა ნელსონ მანდელას
ცხოვრებასთან დაკავშირებული ფილმის გადაღებაში.
გამომდინარე დისკრიმინაციის აკრძალვის მიმართ ასეთი ინტერესისა, საინტერესო
იქნება თავდაპირველად საერთაშორისო სტანდარტების განხილვა ამ საკითხთან
დაკავშირებით,

ხოლო

შემდგომ

კი

საქართველოს

შიდა

კანონმდებლობის

და

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვა.

2.

საერთაშორისო სტანდარტები დისკრიმინაციის აკრძალვასთან დაკავშირებით

დისკრიმინაციის აკრძალვა საერთაშორისო აქტებსა და საზედამხედველო ორგანოების
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში
დისკრიმინაციის აკრძალვა არაერთ საერთაშორისო ხელშეკრულებაშია მოხსენებული 4 .
ადამიანის

უფლებათა

სფეროში

უნივერსალურ

დონეზე

მიღებული

აქტებიდან

3

სქესის, რასის, კანის ფერის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებების, ეროვნული
თუ სოციალური წარმოშობის, ეროვნული უმცირესობისადმი კუთვნილების, ქონებრივი
მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა სტატუსი
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განსაკუთრებით აღსანიშნავია პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ.
პაქტის მე-2 და 26-ე მუხლები კრძალავენ დისკრიმინაციას.

პაქტის მე-2 მუხლი

დისკრიმინაციას კრძალავს მხოლოდ პაქტით გათვალისწინებული უფლებებითა და
თავისუფლებებით სარგებლობასთან მიმართებაში. პაქტის 26-ე მუხლი კი არ არის
შეზღუდული მხოლოდ პაქტით განსაზღვრული უფლებებითა და თავისუფლებებით
დისკრიმინაციის

გარეშე

სარგებლობით,

არამედ

ეს

უკანასკნელი

კრძალავს

დისკრიმინაციას ხელშემკვრელი სახელმწიფოს კანონმდებლობით (ეროვნული თუ
რატიფიცირებული

საერთაშორისო

ხელშეკრულებებით)

გათვალისწინებული

უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობასთან მიმართებაში.
პაქტის 26-ე მუხლით განსაზღვრულ ვალდებულებათა ანალიზისას გაეროს ადამიანის
უფლებათა კომიტეტმა საქმეზე Broeks v the Netherlands (No.172/1984, ICCPR) დაადგინა,
რომ მაშინ როდესაც „სახელმწიფოები თავიანთი სუვერენული უფლებამოსილების
ფარგლებში

იღებენ

კანონმდებლობით

კანონმდებლობას,

პაქტის

გათვალისწინებული
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ნებისმიერი

მუხლი
უფლება

მოითხოვს,
თუ

რომ

შეღავათი

უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს დისკრიმინაციის გარეშე“. ამავე დროს, ადამიანის
უფლებათა გაეროს კომიტეტმა თავის ზოგად კომენტარში განაცხადა, რომ 26-ე მუხლი
სახელმწიფოებს აკისრებს ვალდებულებას აკრძალონ და იმოქმედონ დისკრიმინაციის
საწინააღმდეგოდ.
სწორედ

სახელმწიფოში

არსებულ

კანონმდებლობაზე,

აღმასრულებელი

და

მართლმსაჯულების ორგანოების სწორ პრაქტიკაზეა დამოკიდებული თითოეული
ადამიანის, მიუხედავად მისი სქესის, რასის, კანის ფერის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური
თუ სხვა შეხედულებების, სოციალური წარმოშობის, ეროვნული უმცირესობისადმი
კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა სტატუსისა, თანასწორი
ხელმისაწვდომობა სამართლებრივ გარანტიებზე. პაქტის 26-ე მუხლის თანახმად
დისკრიმინაციის საფუძვლების ჩამონათვალი ღიად არის დატოვებული. ადამიანის
უფლებათა გაეროს კომიტეტის იურისპრუდენცია ნათლად მეტყველებს, რომ დებულება
„სხვა

სტატუსის

ნიადაგზე“

მიუთითებს

დამატებით

საფუძვლებზე,

რომლებიც

მართალია არ არის მითითებული პაქტის 26-ე მუხლში, მაგრამ მათ საფუძველზე
განხორციელებული დისკრიმინაცია თანაზომიერად არის აკრძალული. ხსენებული
ნათლად იქნა დადასტურებული გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიერ საქმეზე
Gueye v France (No. 196/1983, ICCPR) მიღებულ გადაწყვეტილებაში, სადაც ადამიანის
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ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია 1948; პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური
უფლებების შესახებ 1966 წ; პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების
შესახებ 1966 წ; საერთაშორისო კონვეცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
შესახებ 1965 წ; კონვეცია ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
1979წ.; კონვეცია ბავშვთა უფლებების შესახებ 1989წ.; საერთაშორისო ვაჭრობის ორგანიზაციის
კონვეციები: დისკრიმინაციის (დასაქმების) კონვენცია 1958; გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის სხვა შესაბამისი კონვენციები: კონვენცია წამების წინააღმდეგ 1984წ. და მიგრანტთა
კონვეცია 1990წ.; იუნესკოს კონვენცია განათლების დარგში დისკრიმინაციის შესახებ; ევროპის
კონვენცია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ 1950წ.; ევროპის
სოციალური ქარტია 1996წ.; აფრიკის ქარტია ადამიანთა და ხალხთა უფლებების შესახებ 1981წ.;
ინტერ-ამერიკული კონვენცია ადამიანის უფლებების შესახებ 1969წ.
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უფლებათა

კომიტეტმა

განაცხადა,

რომ

მიუხედავად

მუხლში

26-ე

არსებულ

ჩამონათვალში ეროვნულ ნიადაგზე დისკრიმინაციის აკრძალვის არ არსებობისა,
დებულება „სხვა სტატუსი“ მოიაზრებდა და შესაბამისად კრძალავდა დისკრიმინაციის
განხორციელებას ისეთ საფუძველზე, როგორიც არის ეროვნული კუთვნილება.
რაც შეეხება ნათლად ფორმულირებულ დისკრიმინაციის საფუძვლებს ადამიანის
უფლებათა კომიტეტი განსაკუთრებულ სიმკაცრეს იჩენს სქესის ნიადაგზე დაფუძნებულ
განსხვავებულ

მოპყრობასთან

მიმართებაში.

საქმეში Avellanal

v

Peru (No. 202/1986,

ICCPR) ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა დაგმო და პაქტის 26-ე მუხლთან შეუსაბამოდ
გამოაცხადა პერუს კანონმდებლობა, რომელიც არ აძლევდა უფლებას ქალებს ეროვნული
სასამართლოების წინაშე ოჯახის საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებით ედავათ.
საქმეში Young v Australia (No. 941/2000, ICCPR) ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა
დაადგინა, რომ სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო კომიტეტისათვის დაედასტურებინა, თუ
რა საჭიროებას წარმოადგენდა და რა კანონიერ მიზანს ემსახურებოდა ერთი და იგივე
სქესის

პარტნიორებისათვის

უზრუნველყოფილი

იყო

იმ

შეღავათებზე

ჩვეულებრივი

უარის

თქმა,

ჰეტეროსექსუალური

რომლებიც

დაუქორწინებელი

წყვილებისათვის.
სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პაქტთან ერთად, განსაკუთრებულ ყურადღებას
იმსახურებს ასევე გაეროს ფარგლებში მიღებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქტი: 1965
წლის კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და
1979 წლის კონვენცია ქალების მიმართ რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აღმოფხვრის შესახებ. მაშინ როდესაც პირველი კონვენციის მოქმედების სფერო
ვრცელდება

ყველა

პირთან

მიმართებაში,

მეორე

კონვენცია

ძირითადად

ორიენტირებულია კონკრეტული სამიზნე ჯგუფის, ქალების მიმართ დისკრიმინაციის
აღმოფხვრისაკენ. განსხვავება მდგომარეობს ასევე დისკრიმინაციის საფუძვლებს შორის.
მაშინ როდესაც 1965 წლის კონვენცია დისკრიმინაციას კრძალავს რასის, კანის ფერის,
წარმოშობის, ეროვნული თუ სოციალური წარმოშობის საფუძველზე, 1979 წლის
კონვენცია ქალების მიმართ რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
შესახებ დისკრიმინაციას კრძალავს მხოლოდ სქესის ნიადაგზე.
რეგიონულ

დონეზე

განსაკუთრებულად

აღსანიშნავია ადამიანის

უფლებათა

და

ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, მისი მე-14 მუხლი და მე-12
დამატებითი ოქმი. განსხვავება კონვენციის მე-14 მუხლსა და მე-12 ოქმს შორის
ანალოგიურია სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ გაეროს პაქტის მე-2 და
26-ე მუხლებს შორის არსებული განსხვავებისა. პაქტის მე-2 მუხლის მსგავსად,
კონვენციის მე-14 მუხლი დისკრიმინაციას კრძალავს მხოლოდ კონვენციითა და
დამატებითი ოქმებით განსაზღვრულ უფლებებთან მიმართებაში, მაშინ როდესაც
კონვენციის დამატებითი მე-12 ოქმი, პაქტის 26-ე მუხლის მსგავსად, კრძალავს
დისკრიმინაციას

ხელშემკვრელი

სახელმწიფოების

ეროვნული

კანონმდებლობით

გათვალისწინებულ ყველა დებულებასთან მიმართებაში.
დისკრიმინაციის

შესაძლო

ფორმები,

რომლებიც

ჩამოთვლილია

მე-14

მუხლში,

ამომწურავი არ არის და დებულება „სხვა სტატუსი“ ფართო დისკრეციას უტოვებს
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კონვენციის საზედამხედველო ორგანოს დაადგინოს დისკრიმინაციის არსებობა ისეთ
საფუძველზე, რომელიც ნათლად და ერთმნიშვნელოვნად არ არის მოხსენებული
კონვენციის მე-14 მუხლში.
დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი პირველი საქმე, რომელიც განიხილა
ევროპულმა

სასამართლომ

გახლდათ Belgian Linguistics

v.

Belgium. საქმე

ეხებოდა

ფრანგულად მოლაპარაკე ბელგიელებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ ჰოლანდიურად
მოლაპარაკე

მუნიციპალიტეტებში

და

მოითხოვდნენ

უფლებას,

თავიანთი

შვილებისათვის უზრუნველეყოთ განათლება ფრანგულ ენაზე. საქმეზე მიღებულ
გადაწყვეტილებაში სასამართლომ ჩამოაყალიბა ძირითადი პრინციპები და მიდგომები
მე-14 მუხლთან დაკავშირებით:
თანასწორობის პრინციპი ირღვევა, როდესაც განსხვავებას არ გააჩნია ობიექტური და
გონივრული გამართლება. გამართლების არსებობა უნდა შეფასდეს ღონისძიების
მიზნებთან და შედეგებთან მიმართებით, რა დროსაც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ის
პრინციპები, რომლებიც პრევალირებენ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. მოპყრობის
განსხვავება

კონვეციით

განსაზღვრული

უფლების

განხორციელებისას

უნდა

ემსახურებოდეს კანონიერ მიზანს. მე-14 მუხლის დარღვევა იკვეთება მაშინაც, როცა
დადგინდება, რომ პროპორციულობის პრინციპი იყო დარღვეული მისაღწევი მიზნის
განხორციელებასა და გამოყენებულ საშუალებას შორის.
სასამართლოს მიერ დადგენილი პრინციპები:


აქვს თუ არა ადგილი განსხვავებულ მოპყრობას?

აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემამდე, პირველ რიგში, გასათვალისწინებელია ის
გარემოება, შესაძლებელია თუ არა სიტუაციების შედარება? ხსენებულ კონტექსტში
დისკრიმინაცია წარმოადგენს ხალხისადმი განსხვავებულ მოპყრობას განსხვავებულ
სიტუაციებში

5

. საქმეზე - Van Der Mussels v.Belgium
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- განმცხადებელი იურისტი

ამტკიცებდა, რომ მისი პროფესია მოითხოვდა სამართლებრივი დახმარების გაწევას
ანაზღაურების გარეშე, რაც, მისი აზრით, ასევე ეწინააღმდეგებოდა კონვენციის მე-4
მუხლს. რაც შეეხება დისკრიმინაციას, ის გამოიხატებოდა იმაში, რომ სხვა პროფესიის
პირებს არ ეკისრებოდათ ანაზღაურების გარეშე სამუშაოს შესრულების ვალდებულება მაგალითად, ექიმებს, ვეტერინარებსა და სტომატოლოგებს. სწორედ ხსენებულიდან
გამომდინარე, განმცხადებელი ამტკიცებდა დისკრიმინაციის ფაქტს მე-4 მუხლთან
მიმართებით. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი არ ჰქონია მე-4
მუხლის დარღვევას. თუმცა, მან იქვე დაადასტურა, რომ ხსენებული არ გამორიცხავს მე-4
მუხლის დარღვევას მე-14 მუხლთან კავშირში. ანალიზის შედეგად სასამართლომ
გადაწყვიტა,

რომ

არსებობდა

ფუნდამენტური

ხასიათის

სხვაობები

სხვადასხვა

პროფესიებს შორის, რაც ნიშნავდა იმას, რომ მათი შედარება არ შეიძლებოდა.


ახდენს თუ არა განსხვავებული ქმედება ზეგავლენას კონვეციით გარანტირებულ

სუბსტანციურ უფლებაზე?
5
6

იხ. სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე Fredlin v. Sweden, 1991 წლის 18 თებერვალი.
1983 წლის 23 ნოემბრის გადაწყვეტილება.

7

მაშინ, როდესაც მე-14 მუხლის დარღვევის დადგენა შესაძლებელია სასამართლოს მიერ
სხვა სუბსტანციური მუხლის დარღვევის აღიარების გარეშე, აუცილებელია იმის
დამტკიცება, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობა კონვენციით გარანტირებული უფლების
ფარგლებს გარეთ არ ხვდება.
მაგალითად, საქმეში - K. and W. v. the Netherlands - მოპასუხე მთავრობამ ნება დართო
ჰოლანდიელ მოქალაქეთა უცხოელ ცოლებს (და არა ქმრებს), მოეპოვებინათ ჰოლანდიის
მოქალაქეობა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა კომისიამ დაადგინა, რომ მე-14 მუხლი
არ ეხებოდა საჩივარს, რადგანაც კონვენციით მოქალაქეობასთან დაკავშირებული
არავითარი უფლება არ არის გარანტირებული.
საქმეში - Gaygusuz v. Austria - სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ მე-14 მუხლი
ეხება გადაუდებელი სოციალური გადასახადის მიღების უფლებას, რადგანაც ამ
უკანასკნელს

მოიცავს

კონვენციის

დამატებითი

ოქმის

1-ლი

მუხლი,

როგორც
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„მატერიალურ სიკეთესთან დაკავშირებულ უფლებას“ .
აღსანიშნავია,

რომ

ევროპული

კონვენციისაგან

განსხვავებით,

სამოქალაქო

და

პოლიტიკური უფლებათა პაქტი მოიცავს ზოგად დებულებას დისკრიმინაციასთან
დაკავშირებით (26-ე მუხლი). ხსენებული დებულების დარღვევა, შესაძლებელია,
გასაჩივრებულ

იქნეს

ხელშემკვრელი

სახელმწიფოების

წინააღმდეგ,

როდესაც

განსხვავებული მოპყრობა არანაირად არ არღვევს და ზეგავლენას არ ახდენს პაქტის სხვა
უფლებაზე.


ემსახურება თუ არა კანონიერ მიზანს განსხვავებული მოპყრობა?

რა მიზანს ემსახურება განსხვავებული მოპყრობა? გამართლებულია თუ არა მიზანი
ობიექტურად და გონივრულად?
სტრასბურგის

სასამართლო

მე-14

მუხლის

დარღვევას

დაადგენს

მაშინ,

თუკი

გასაჩივრებული განსხვავებული მოპყრობა არ ემსახურება კანონიერ მიზანს. საქმეში Darby v. Sweden8 - განმცხადებელი მუშაობდა შვედეთში მრავალი წლის განმავლობაში საკუთარი

ადგილსამყოფელის

ოფიციალურად

დარეგისტრირების

გარეშე.

მას

მოსთხოვეს, გადაეხადა იმ ეკლესიის საეკლესიო მოსაკრებელი, რომელსაც იგი არ
ეკუთვნოდა. არადა, ანალოგიურ
რეგისტრირებულნი

იყვნენ

მდგომარეობაში

საცხოვრებელ

მყოფი ადამიანები, რომლებიც

ადგილზე,

გათავისუფლებულ

იქნენ

გადასახადისაგან. სასამართლომ ვერ დაადგინა, თუ რა კანონიერ მიზანს ემსახურებოდა
ხსენებული არათანაბარი მოპყრობა და, შესაბამისად, აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა მე-14
მუხლის დარღვევას დამატებითი ოქმის 1-ლ მუხლთან კავშირში.
სასამართლომ ძალიან მტკიცე პოზიცია დაიკავა სქესის საფუძველზე განხორციელებულ
დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, რადგანაც სქესობრივი თანასწორობა წარმოადგენს
ევროპის საბჭოს ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს. საქმეში -Van Raalte v. Netherlands 9 სტრასბურგის სასამართლომ განაცხადა, რომ „ძალიან მყარი მიზეზების არსებობას
7

1996 წლის 16 სექტემბრის გადაწყვეტილება.
1990 წლის 23 ოქტომბრის გადაწყვეტილება.
9
1997 წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილება.
8
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შეუძლია გაამართლოს მხოლოდ სქესობრივ ნიადაგზე განსხვავებული მოპყრობა, რათა ეს
უკანასკნელი შესაბამისობაში იყოს კონვენციასთან“. ხსენებულ საქმეში სასამართლომ
დაადგინა, რომ განმცხადებლისათვის გარკვეულ სიკეთეებზე უფლების ჩამორთმევა
(უშვილო კაცი, რომელიც იყო 45 წლის) იმ კანონის საფუძველზე, რომელიც ეხება
გარკვეულ შეღავათებს ბავშვების ყოლასთან დაკავშირებით, დისკრიმინაციული იყო
სქესობრივ ნიადაგზე, რადგანაც იმავე ასაკის უშვილო ქალებს არ ეხებოდათ იგივე
შეღავათები. სასამართლომ დაადგინა მე-14 მუხლის დარღვევა როგორც ქალებთან10, ასევე
კაცებთან11 მიმართებით.
სასამართლო ასევე ძალზედ კრიტიკული იყო დაბადების12 და ეროვნების13 საფუძველზე
განხორციელებულ დისკრიმინაციასთან მიმართებით. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით
სასამართლომ

დაადგინა,

რომ

ხელისუფლების

ორგანოების

უარი

-

ეროვნების

საფუძველზე მიენიჭებინათ თურქი განმცხადებლისათვის სოციალური შეღავათები,
რომელიც გამომდინარეობდა სამუშაო შეღავათებიდან - არ ემყარებოდა არანაირი სახის
ობიექტურ თუ გონივრულ გამართლებას.


არის თუ არა გამოყენებული საშუალებები მისაღწევი კანონიერი მიზნის

პროპორციული?
მაშინ,

როდესაც

სიტუაციაში,

სხვაობა

ხსენებულს

საქმეში National

Union

მოპყრობაში
არ

შესაძლოა

შეუძლია

Belgian Police.

v.

გამართლებულ

გაამართლოს
Belgium

იქნეს

არაპატიოსანი

სასამართლომ

მრავალ

მოპყრობა.

დაადგინა,

რომ

პროფკავშირებისათვის (რომელიც იყო განმცხადებელი) კონსულტაციაზე უარის თქმა
პროპორციული შეზღუდვა იყო. იგი ემსახურებოდა გონივრული ბალანსის მიღწევას
პროფკავშირებსა და დასაქმებულთა ინტერესებს შორის, რათა უზრუნველყოფილიყო
პოლიციელთა შტატის შეჯერება და დაბალანსება.



არასათანადო

მოპყრობის

ხარისხი

ნებისმიერ

შემთხვევაში

აჭარბებს

იმ

თავისუფლებას, რაც მინიჭებული აქვთ სახელმწიფოებს კონვეციის გამოყენებისას?
მე-14 მუხლის გამოყენების დროს სახელმწიფოები უფლებამოსილნი არიან, ისარგებლონ
შეფასების ზღვრის გარკვეული თავისუფლებით მაშინ, როცა ხდება განსაზღვრა - აქვს თუ
არა

ადგილი

დარღვევას.

ნებადართული

შეფასების

ზღვარი

დამოკიდებულია

განსახილველი საკითხის ხასიათთან, როგორიც არის დაბეგვრასთან დაკავშირებული
საკითხები. შეფასების ზღვარი როგორც წესი, ძალზედ ფართოა14. არადა იმ საკითხებთან
მიმართებით, რომლებიც ეხება ოჯახურ ცხოვრებაზე

15

უფლებას, ასევე რასობრივ

გადახრასთან დაკავშირებულ შემთხვევებში, შეფასების ზღვარი შეზღუდული იქნება.
10

იხ. სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე Schuler-Zragan v. Switzerland, 1993 წლის 24 ივნისის
გადაწყვეტილება.
11
. Burghartz v. Switzerland, 1994 წლის 22 თებერვლის გადაწყვეტილება.
12
Inze v. Austria, 1987 წლის 28 ოქტომბრის გადაწყვეტილება.
13
Gagysuz v. Austria.
14
Wasa Liv Omsedigt and others v. Sweden.
15
Marckx. v. Belgium, 1979 წლის 13 ივნისის გადაწყვეტილება.
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- ეხებოდა ხელისუფლების ორგანოების უარს, მიეცათ

ანაზღაურებადი შვებულება მამებისათვის იმის საფუძველზე, რომ განსახილველი
შეღავათი ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ დედებისათვის. განმცხადებელი ამტკიცებდა მე14 მუხლის დარღვევას მე-8 მუხლთან კავშირში (უფლება ოჯახურ ცხოვრებაზე).
სასამართლომ აღნიშნა, რომ ხსენებული უარი წარმოადგენდა განსხვავებულ მოპყრობას
სქესობრივ საფუძველზე და რომ დედები და მამები იყვნენ ანალოგიურ მდგომარეობაში
მაშინაც, როცა საქმე ეხებოდა შვილების მოვლას. თუმცაღა, სასამართლომ დაადგინა, რომ
ავსტრიის ხელისუფლების ორგანოებს არ გადაულახავთ შეფასების ზღვარი, რადგანაც
ხელშემკვრელ

სახელმწიფოებში

არ

არსებობდა

საერთო

მიდგომა

ამ

სფეროში.

შესაბამისად, ადგილი არ ჰქონია მე-14 მუხლის დარღვევას.
განსაკუთრებულ

ინტერესს

იწვევს

ევროპული

სასამართლოს

მიერ

გამოტანილი

გადაწყვეტილებები საქმეზე Nachova and other v. Bulgaria (განცხადებები #43577/98 და
43579/98) აღნიშნულ განაცხადებში ძირითადად განხილული იყო მტკიცების ტვირთისა
და შესაბამისი ხარისხის ასპექტები დისკრიმინაციის დადგენასთან დაკავშირებით.
გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ ევროპული სასამართლო მეტად მაღალი ხარისხით
ითხოვს განმცხადებლებისაგან დისკრიმინაციის დადასტურებას, მრავალ განაცხადში,
რომლებიც სასამართლომ განიხილა თურქეთის წინააღდეგ მის სამხრეთ აღმოსავლეთ
ნაწილში

ქურთების

თითქოსდა

ერთი

მიმართ

განხორციელებულ

შეხედვით

ნათელი

იყო,

მოპყრობებთან

რომ

დაკავშირებით,

ადამიანის

უფლებათა

ის

მრავალრიცხოვანი დარღვევები, რომლებიც ასეულობით საქმეში იქნა დადგენილი
სასამართლოს მიერ, მოტივირებული იყო სწორედ დისკრიმინაციული მოპყრობით
ეთნიკურ

ნიადაგზე, სასამართლომ

განაცხადა, რომ

მას

არ

გააჩნდა

საკმარისი

მტკიცებულებები, რათა დაედგინა, რომ დარღვევები მოტივირებული იყო სწორედ მე-14
მუხლით აკრძალულ დისკრიმინაციულ ნიადაგზე.
სასამართლოს თანახმად, წარმოდგენილ მტკიცებულებათა შეფასებისას, სასამართლო
ადგენს ყველაზე მაღალ სტანდარტს „გონივრული ეჭვის ზღვარს მიღმა“. სასამართლოს
მტკიცებით აღნიშნული აუცილებელია იმისათვის, რომ განხილულ იქნეს ხელშემკვრელი
სახელმწიფოს

პასუხისმგებლობის

საკითხი

და

არა

სისხლის

ან

სამოქალაქო

პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელიც განიხილება ხოლმე სახელმწიფოებში ეროვნულ
დონეზე და რომელიც ხშირად არ ითხოვს მტკიცებულებათა წარდგენის ასეთ მაღალ
სტანდარტს. ნაჩოვას საქმეში განმცხადებლები ამტკიცებდნენ კონვენციის მე-14 მუხლის
დარღვევას, ვინაიდან ბ-ნი პეტკოვისა და ბ-ნი ანგელოვის სიკვდილის მიზეზი იყო
ბოშური

წარმოშობის

პირთა

მიმართ

მტრული

დამოკიდებულება.

ისინი

ასევე

ამტკიცებდნენ, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული ვალდებულება,
გამოეძიებინა

შესაძლო

რასისტული

მოტივები.

მთავრობა

არ

ეთანხმებოდა

განმცხადებელთა ბრალდებას.
7

მოსამართლისაგან

შემდგარმა

პალატამ

აღნიშნა,

რომ

სიცოცხლის

მოსპობის

შემთხვევებში მე-2 და მე-14 მუხლები ერთად აკისრებდა სახელმწიფო ხელისუფლებას,
ჩაატარონ ეფექტური გამოძიება მიუხედავად მსხვერპლის რასობრივი ან ეთნიკური
16

1998 წლის 27 მარტის გადაწყვეტილება.
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კუთვნილებისა. მან ასევე მიიჩნია, რომ ხელისუფლებას ეკისრებოდა დამატებითი
ვალდებულება, განეხორციელებია ყველა გონივრული ღონისძიება, რათა გამოევლინა
ნებისმიერი

რასობრივი

მოტივი

იმ

შემთხვევებში,

რომელიც

დაკავშირებულია

სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძალის გამოყენებასთან.
მოცემულ

საქმეში,

შეურაცხყოფის

მიუხედავად

შესახებ

და

მ.მ-ის
სხვა

განცხადებისა

რასობრივი

მტკიცებულებებისა,

სიტყვიერი

რომლებსაც

უნდა

ხელისუფალთათვის მიენიშნებინათ შესაძლო რასისტული მოტივების შესახებ, მათ არ
ჩაუტარებიათ გამოძიება აღნიშნული მიმართულებით. შესაბამისად, ხელისუფლებამ არ
შეასრულა მასზე დაკისრებული ვალდებულება, რომელიც გამომდინარეობდა ერთად
აღებული კონვენციის მე-14 მუხლიდან და მე-2 მუხლიდან.
ვინაიდან არსებობდა გარკვეული მტკიცებულებითი სირთულეები დისკრიმინაციის
არსებობის დასამტკიცებლად, პალატამ მიიჩნია, რომ მტკიცებულებების საკითხს
სპეციალური მიდგომა სჭირდება: როდესაც ხელისუფლება ბოლომდე არ გამოიძიებს
ფაქტები, საიდანაც აშკარად ჩანს სახელმწიფო მოხელეთა მიერ ძალის გამოყენება, და არ
მიაქცევს

ყურადღებას

შესაძლო

დისკრიმინაციის

თაობაზე

მტკიცებულებებს,

სასამართლომ შესაძლოა უარყოფითი დასკვნები გააკეთოს ან მტკიცების ტვირთი
დააკისროს მოპასუხე სახელმწიფოს კონვენციის მე-14 მუხლის შესაბამისად შეტანილი
განაცხადის განხილვისას.
საქმეზე არსებული ფაქტების შესახებ პალატამ მიიჩნია, რომ საგამოძიებო ორგანოების
ქმედებებმა - კერძოდ ის, რომ მათ არ განუხილავთ, თუ რატომ გამოიყენა მაიორმა გ-მ
აშკარად გადამეტებული ძალა და მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ იგი რასისტულ
განცხადებებს აკეთებდა - გამოიწვია მტკიცების ტვირთის შეცვლა. ამრიგად, მოპასუხე
სახელმწიფოს ეკისრებოდა ვალდებულება, დაერწმუნებინა სასამართლო დამატებითი
მტკიცებულების
გასაჩივრებული

ან

დამარწმუნებელი

მოვლენები

არ

იყო

ახსნა-განმარტების
განპირობებული

მეშვეობით,

სახელმწიფო

რომ

მოხელეთა

რასისტული განწყობით.
ვინაიდან მთავრობამ ვერ წარმოადგინა დამარწმუნებელი ახსნა-განმარტება და იმის
გათვალისწინებით, რომ სხვა საქმეებში სასამართლომ დაადგინა, რომ ბულგარეთში
სამართალდამცავი ოფიცრები ბოშების მიმართ იყენებდნენ ძალას, რასაც შედეგად მოჰყვა
სიკვდილი, პალატამ დაასკვნა, რომ დაირღვა მე-14 მუხლის არსობრივი ასპექტები
კონვენციის მე-2 მუხლთან ერთად აღებული.
დიდი

პალატის

იზიარებდნენ

წინაშე

პალატის

გამართული

მოსაზრებას,

სამართალწარმოებისას

რომ

ხელშემკვრელ

განმცხადებლები

სახელმწიფოს

აკისრია

ვალდებულება გამოიძიოს ძალადობის შემთხვევებში შესაძლო რასისტული მოტივები და
რომ მტკიცების ტვირთი შეიძლება დაეკისროს მოპასუხე სახელმწიფოს. წერილობით
ახსნა-განმარტებებში

განმცხადებლებმა

განაცხადეს,

რომ

დისკრიმინაციასთან

დაკავშირებულ საქმეებზე მტკიცების ტვირთი არ უნდა იყოს „გონივრულ ეჭვს მიღმა“ და
ისეთ საქმეებში, როგორიც ესაა, მტკიცების ტვირთი ყოველთვის მოპასუხე სახელმწიფოს
უნდა დაეკისროს, თუ prima facie დადასტურდება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული
შემთხვევის არსებობა, ანუ თანაბარ მდგომარეობაში მყოფ პირთა მიმართ განსხვავებული
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მოპყრობა. საქმეში მე-3 მხარედ ჩართული ცნობილი ორგანიზაცია Interights, რომელიც
მოქმედებს ადამიანის უფლებათა სფეროში, აკრიტიკებდა „გონივრულ ეჭვს მიღმა“
სასამართლოს

სტანდარტს,

დისკრიმინაციის

ვინაიდან

ფაქტის

ქმნიდა

გადაულახავ

დასადგენად. Interights-ის

წინააღმდეგობას

პოზიციის

თანამხად,

დისკრიმინაციისაგან უკეთ იცავდნენ საერთო სამართლის იურისდიქციის ქვეყნები,
სადაც გამოიყენებოდა „შესაძლებლობების ბალანსის“ სტანდარტი მტკიცებულებათა
განხილვისას. სამოქალაქო სამართლის ქვეყნებში მოსამართლეებს აქვთ ფაქტების
დადგენის ფუნქცია და შესაბამისად, თეორიულად მაინც შეეძლოთ მოეთხოვათ
მტკიცებულების უფრო მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე, საერთო სამართლის
ქვეყნებში დისკრიმინაციისაგან სასამართლო დაცვა უკეთ ხორციელდებოდა.
Interights-ის მტკიცებით, საერთაშორისო პრაქტიკა მხარს უჭერს, რომ დისკრიმინაციის
საქმეებში მტკიცების ტვირთი დაეკისროს მოპასუხეს, თუ მომჩივანი დაადასტურებდა,
რომ prima facie არსებობდა საქმე. ამ მოსაზრებას იზიარებდა ევროკავშირის რამდენიმე
დირექტივა, ევროგაერთიანებების სამართლიანობის სასამართლო, გაეროს ადამიანის
უფლებების

კომიტეტი

სახელმწიფოში

და

და

ეროვნული

ამერიკის

სასამართლოები

შეერთებულ

შტატებში,

ზოგიერთ

ევროპულ

კანადასა

და

სხვა

სახელმწიფოებში. Interights-მა ასევე მოიყვანა რამდენიმე მაგალითი თუ რა სახის
მტკიცებულებებს შეუძლია ეროვნულ იურისდიქციაში

prima facie

დისკრიმინაციის

შემთხვევის დადასტურება: არასასურველ მდგომარეობაში ყოფნის „ზოგადი სურათის“
მტკიცებულება,

დისკრიმინაციის

შესახებ

„საერთო

ცოდნა“,

ფაქტები

„საერთო

ცხოვრებიდან“, ფაქტები, რომელიც საყოველთაოდ ცნობილია და გარემოებასთან
დაკავშირებული მტკიცებულებები.
მიუხედავად

ზემოხსენებული

არგუმენტაციისა,

სასამართლომ

არ

გაიზიარა

განმცხადებლისა და მე-3 მხარის, ისევე როგორც 7 მოსამართლისაგან შემდგარი პალატის
პოზიცია და განაცხადა, რომ ადგილი არ ჰქონია მე-2 მუხლით დაკისრებული ნეგატიური
ვალდებულების

დარღვევას

დისკრიმინაციულ

ნიადაგზე.

თუმცა

სასამართლომ

განაცხადა, რომ გონივრულ ეჭვს მიღმა შეიძლებოდა იმის დადასტურება, რომ
სახელმწიფოს მიერ გამოძიების არაჯეროვნად წარმოება და პოზიტიური ვალდებულების
დარღვევა განპირობებული იყო დისკრიმინაციულ ნიადაგზე.
ამრიგად მიუხედავად მრავალი საერთაშორისო აქტისა, რომლებიც ცალსახად კრძალავენ
დისკრიმინაციას, ჯერ კიდევ ჯეროვნად არ არის განმარტებული საერთაშორისო
საზედამხედველო ორგანოების

მიერ დისკრიმინაციასთან

დაკავშირებული ყველა

ფაქტორი. კვლავ კამათის საგნად რჩება თუ მტკიცების რა სტანდარტი უნდა იქნეს
გამოყენებული, კვლავაც შეიმჩნევა ტენდენცია, რომ საზედამხედველო ორგანოები
ძალიან დიდი სიფრთხილით ეკიდებიან დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საქმეების
განხილვას და ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან დისკრიმინაციის ფაქტის აღიარებას17. ამავე
დროს

კვლავაც

სადაო

რჩება,

რამდენად

მართებულია

კონკრეტული

უფლების

(მაგალითად სიცოცხლის უფლების ან წამების აკრძალვის) არსებითი და პროცედურული
17

იხ. მოსამართლე ბონელოს თანმხვედრი აზრი საქმეზე Nachova and others v. Bulgaria (7
მოსამართლის პალატის გადაწყვეტილება)
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საკითხების დისკრიმინაციის ამკრძალავ დებულებებთან მიმართებაში ცალ-ცალკე
განხილვა. 18 ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტების განუწყვეტელი ზრდა, ისევე
როგორც ისეთი მნიშვნელოვანი აქტების ამოქმედება და იმპლემენტაცია როგორიც არის
მაგალითად ევროპული კონვენციის მე-12 დამატებითი ოქმი, მნიშვნელოვნად შეუწყობს
ხელს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული დებულებების ყველა ასპექტის ნათლად
წარმოჩენასა და განმარტებას.

3.

საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს

პრაქტიკა
ქართულ

კანონმდებლობაში

დისკრიმინაციასთან

ძირითადად

დაკავშირებულია

საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი- თანასწორობის ძირითადი უფლება, რომლის
მიხედვითაც “ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია
განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა
შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა,
ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.“ საქართველოს
კონსტიტუციის მე-14 მუხლი ადგენს არა მხოლოდ კანონის წინაშე თანასწორობის
ძირითად

უფლებას,

არამედ

კონსტიტუციურ პრინციპს.

19

კანონის

წინაშე

თანასწორობის

ფუნდამენტურ

ამ მუხლში არსებული ნიშნების ჩამონათვალი, ერთი

შეხედვით, გრამატიკული თვალსაზრისით, ამომწურავია, მაგრამ ნორმის მიზანი
გაცილებით უფრო მასშტაბურია, ვიდრე მხოლოდ მასში არსებული შეზღუდული
ჩამონათვალის

მიხედვით

დისკრიმინაციის

აკრძალვა,

რაც

ნიშნავს

იმას

რომ,

კონსტიტუციის მე–14 მუხლში ჩამოთვლილი ნიშნები არ არის ამომწურავი ხასიათის დიფერენცირებული მდგომარეობის კონსტიტუციურობის შესაფასებლად არ არის
აუცილებელი არსებობდეს კონსტიტუციაში ჩამოთვლილი დიფერენცირების რომელიმე
ნიშანი.
დისკრიმინაციის დადგენისას მნიშვნელოვანია თუ რა ნიშნით ხდება დიფერენცირება,
რადგანაც კანონის წინაშე თანასწორობა არ ნიშნავს ყოვლისმომცველ თანასწორობას და
გათანაბრებას, გარკვეული დიფერენცირების არსებობა დაშვებულია კონსტიტუციის
მიერ. აქედან გამომდინარე, კონსტიტუცია მოითხოვს სახელმწიფოსგან, რომ ის
თანასწორს

მოეპყრას

თანასწორად,

ხოლო

არათანასწორს

მისი

თავისებურების

შესაბამისად არათანასწორად და განსხვავებულად. კანონის წინაშე თანასწორობის
უფლება არ გულისხმობს, ბუნებისა და შესაძლებლობების განურჩევლად, ყველა
ადამიანის ერთსა და იმავე პირობებში მოქცევას. მისგან მომდინარეობს მხოლოდ ისეთი
საკანონმდებლო სივრცის შექმნის ვალდებულება, რომელიც ყოველი კონკრეტული

18

მოსამართლეების კასადევალის, ჰედიგანის, მურალონის, ფურასანდსტრომის, გიულუმიანისა და
სპიელმანის ერთობლივი განსხვავებული მოსაზრება იგივე საქმეზე დიდი პალატის მიერ
გამოტანილი გადაწყვეტილებისას.
19
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 31 მარტის N2/1-392 გადაწყვეტილება
საქმეზე საქართველოს მოქალაქე შოთა ბერიძე და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ,
II.პ.2;
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ურთიერთობისათვის არსებითად თანასწორთ შეუქმნის თანასწორ შესაძლებლობებს,
ხოლო უთანასწოროებს პირიქით20.
დისკრიმინაციაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია სწორედ იმის განსაზღვრა და გამოყოფა,
რომ საქართველოს საკონსტიტუციო პრაქტიკის მიხედვით „მე-14 მუხლი კრძალავს
არამხოლოდ არსებითად თანასწორი პირების მიმართ უთანასწორო მოპყრობას, არამედ
ის ასევე ახდენს იმის გარანტირებას, რომ არსებითად უთანასწორო პირები არ იქნენ
განხილული ერთნაირად“ 21 . ამასთან დაკავშირებით საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლომ აღნიშნა, რომ „ზოგადი და ნეიტრალური კანონი, თუ ის ითვალისწინებს
ყველას მიმართ, მათ შორის არათანასწორთა მიმართ თანაბარ მოპყრობას, თავადვე
არღვევს თანასწორობის პრინციპს.“22
მნიშვნელოვანია

იმის

განხილვაც

თუ

კონკრეტულად

რომელი

ნიშნით

განხორციელებული დიფერენცირებული მოპყრობა ითვლება დისკრიმინაციად და
როგორია უფლების დაცვის სფერო. საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლში
ჩამოთვლილია შემდეგი ნიშნები:


რასა



კანის ფერი



ენა



სქესი



რელიგია



პილიტიკური და სხვა შეხედულებები



ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილება



წარმოშობა



ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობა



საცხოვრებელი ადგილი

როგორც აღვნიშნეთ მე-14 მუხლში ჩამოთვლილი ნიშნები არ არის ამომწურავი , რაც
საქართველოს საკონსტიტუციოს 2008 წლის შემდგომი პრაქტიკით დასტურდება.
მაგალითად, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებითად განიხილა საქმე
რომელშიც მოსარჩელეს აზრით ადგილი ჰქონდა დიფერენციაციას დასაქმების ადგილის
მიხედვით.

23

აღნიშნული

საქმე

მნიშვნელოვანია

იმ

თვალსაზრისითაც,

რომ

საკონსტიტუციო სასამართლომ დისკრიმინაციად არ ცნო არსებითად თანასწორი პირების
მიმართ დიფერენცირებული მოპყრობა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ
შეაფასა შეზღუდვის ფარგლები და აღნიშნა: „იმისათვის, რომ აღნიშნულ განსხვავებულ
მოპყრობას ჰქონდეს კონსტიტუციურ სამართლებრივი გამართლება... სადავო ნორმის
მიღებას უნდა ჰქონდეს საკმარისად წონადი, გონივრული და მნიშვნელოვანი მიზნები,
20

იქვე;
ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების
პრაქტიკა, თბილისი 2013, გვ 48
22
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 22 დეკემბრის #1/1/477
გადაწყვეტილება, II.პ.65
23
საქართველოს საკონსტიტუციო საამართლოს 2008 წლის 31 მარტის #2/1-392 გადაწყვეტილება,
II.პ.7
21

14

კანონმდებლის მოქმედება უნდა იყოს საგნობრივად გამართლებული, არათვითნებური
და თანაზომიერი.“
განსხვავებული
საშუალება-

24

საკონსტიტუციო სასამართლომ არსებული მიზნები განიხილა

მოპყრობის

გონივრულ

არათვითნებურად

და

დასაბუთებად

თანაზომიერად.

ხოლო

მიზნის

შესაბამისად

მიღწევის

სადავო

ნორმა

კონსტიტუციურად ცნო.
კონსტიტუციის მე-14 მუხლი არის ზოგადი ნორმა და მოიცავს "ყველა ადამიანს", ხოლო
საქართველოს კონსტიტუციის 38-ე მუხლის დაცვის სფეროში ხვდებიან მხოლოდ
საქართველოს

მოქალაქეები

-

მოქალაქეების

ნებისმიერი

სახის

დიფერენცირება

ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური, ან ენობრივი ნიშნით გაუმართლებელია. ისინი
თანასწორნი არიან სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში
და მათ აქვთ უფლება თავისუფლად, ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და ჩარევის გარეშე
განავითარონ თავიანთი კულტურა, ისარგებლონ დედაენით პირად ცხოვრებაში და
საჯაროდ. კონსტიტუციის 38-ე მუხლთან დაკავშირებული სასამართლო პრაქტიკა
მიანიშნებს, რომ აღნიშნული დებულება საქართველოს მოქალაქეებს დისკრიმინირებული
მოპყრობისგან იცავს მხოლოდ ამ მუხლში ამომწურავად ჩამოთვლილ ნიშნებთან
მიმართებით25.
კონსტიტუციის მეორე თავში მოცემული ადამიანის ძირითადი უფლებები, თავიანთი
შინაარსის გათვალისწინებით იცავს „ყველა ადამიანს“ და „ყველა მოქალაქეს“, რაც ერთი
შეხედვით მიუთითებს იმაზე რომ ამ ნორმათა მოქმედების სფერო ვრცელდება მხოლოდ
ფიზიკურ პირთა უფლება–თავისუფლებებზე. თუმცა, კონსტიტუციის 45–ე მუხლი
ადგენს, რომ „კონსტიტუციაში მითითებული ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი,
მათი შინაარსის გათვალისწინებით. ვრცელდება აგრეთვე იურიდიულ პირებზე“. ეს კი
ნიშნავს

იმას,

რომ

იურიდიულ

პირებს,

მსგავსად

ფიზიკური

პირებისა,

კონსტიტუციურად აქვთ გარანტირებული თანასწორობის ძირითადი უფლება და,
შესაბამისად, შეუძლიათ გამოიყენონ დისკრიმინაციისაგან დაცვის სამართლებრივი
მეთოდები.
საკონსტიტუციო სასამართლომ 2010 წლის 27 დეკემბრის #1/1/493 გადაწყვეტილებაში
განსაზღვრა,

რომ

სასამართლოს

მიდგომა

დიფერენცირების

კონსტიტუციურობის

შეფასებისას ვერ იქნება ერთგვაროვანი ნებისმიერი ტიპის ურთიერთობის მიმართ. 26
სწორედ ამიტომ სასამართლომ დაადგინა დისკრიმინაციის შეფასების კრიტერიუმები.
პირველი არის ეგრეთ წოდებული მკაცრი შეფასების ტესტი, რომელიც ნორმას აფასებს
თანაზომიერების

პრინციპის

მიხედვით,

ამასთან,

„მკაცრი

ტესტის“

ფარგლებში

ლეგიტიმური მიზნის დასაბუთებისას საჭიროა იმის მტკიცება, რომ სახელმწიფოს
მხრიდან

ჩარევა

არის

აბსოლუტურად

აუცილებელი,

არსებობს

„სახელმწიფოს

24

საქართველოს საკონსტიტუციო საამართლოს 2008 წლის 31 მარტის #2/1-392 გადაწყვეტილება,
II.პ.7
25
ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების
პრაქტიკა, თბილისი 2013, გვ 530
26
ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების
პრაქტიკა, თბილისი 2013, გვ 40

15

დაუძლეველი ინტერესი“. 27 დანარჩენ შემთხვევაში კი მკაცრის ტესტის გამოყენების
საჭიროებას სასამართლო ადგენს დიფერენციაციის ინტენსივობის ხარისხის მიხედვით.28
იმ შემთხვევაში თუკი დიფერენციაციის ინტენსივობა მაღალია გამოიყენება შეფასების
მკაცრი ტესტი, ხოლო ინტენსივობა თუკი დაბალია, სასამართლო იყენებს „რაციონალური
დიფერენციაციის ტესტს.“, რომლის მიხევდვითაც ა) საკმარისია დიფერენცირებული
მოპყრობის

რაციონალურობის

დასაბუთება,

მათ

შორის,

როდესაც

აშკარაა

დიფერენციაციის მაქსიმალური რეალისტურობა, გარდაუვალობა ან საჭიროება; ბ)
რეალური და რაციონალური კავშირის არსებობა დიფერენციაციის ობიექტურ მიზეზსა
და მისი მოქმედების შედეგს შორის.29
ამრიგად,

სასამართლო

დიფერენცირებული

მოპყრობის

კონსტიტუციურობის

შეფასებისას იყენებს ორ განსხვავებულ ტესტს, ხოლო საკითხი, თუ რომელი ტესტის
საფუძველზე შეაფასებს კონსტიტუციის მე-14 მუხლში ჩარევას, დამოკიდებულია იმაზე,
თუ რა ნიშნით ხდება დიფერენცირება და რამდენად მაღალია ჩარევის ინტენსივობა.30

4.

საქართველოს კანონმდებლობა - უფლების დაცვის მექანიზმები

4.1 კრიმინალიზაცია
ქართულ კანონმდებლობა, ახდენს ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა
აღიარებას, ხოლო მეორეს მხრივ ადგენს გარანტიებს ამ უფლებათა დასაცავად.
ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა შინაარსის
გათვალისწინებით

სახელმწიფოს

პოზიტიურ

ვალდებულებათა

შესასრულებლად

არსებული ნორმები, რომლის მნიშვნელოვან ნაწილს პასუხისმგებლობითი სამართალი
განეკუთვნება.
ადამიანთა

თანასწორუფლებიანობის

დაცვის

უზრუნველსაყოფად

მნიშვნელოვან

გარანტიებს ქმნის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.
აღნიშნული

კოდექსის

თანასწორუფლებიანობის

142-ე

მუხლი

ადგენს

დარღვევისათვის.

პასუხისმგებლობას

აღნიშნული

ადამიანთა

დანაშაულისათვის

პასუხისმგებლობა ეკისრება, თუ არსებობს ობიექტური მხარე -

პირს

მოქმედება ან

უმოქმედობა, მძიმე შედეგი – ადამიანის უფლების არსებითი ხელყოფა და მიზეზობრივი
კავშირი ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის.
რაც შეეხება სუბიექტურ მხარეს,

პირს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს, რომ მისი

ქმედება არღვევს ადამიანის თანასწორუფლებიანობას რასობრივი, ეროვნული, რომელიმე
წოდებისადმი ან საზოგადოებისადმი დამოკიდებულების, აღმსარებლობის თუ სხვა
27

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2010 წლის 27 დეკემბრის #1/1/493
გადაწყვეტილება, II.პ.6;
28
ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების
პრაქტიკა, თბილისი 2013, გვ 41
29
იქვე
30
ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების
პრაქტიკა, თბილისი 2013, გვ 41

16

ნიშნის მიხედვით 31 , ითვალისწინებს, რომ ამ ქმედებას მოჰყვება პირის უფლების
არსებითი

ხელყოფა

და

სურს

ეს

შედეგი

ან

ითვალისწინებს

ასეთი

შედეგის

გარდაუვალობას, ანდა შეგნებულად უშვებს მის დადგომას ან გულგრილია მის მიმართ.
142–ე მუხლის მე–2 ნაწილით დამამძიმებელი გარემოებაა იგივე ქმედების ჩადენა
სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ასევე ისეთი ქმედების ჩადენა, რამაც მძიმე
შედეგი გამოიწვია.
კოდექსის 1421–ე მუხლი წარმოადგენს უფრო ვიწრო ხასიათის ნორმას და აწესებს
სანქციებს რასობრივი დისკრიმინაციისათვის, „ჩადენილი ეროვნული ან რასობრივი
მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების, ეროვნული პატივისა და ღირსების დამცირების
მიზნით 32 “. რასობრივი დისკრიმინაციის ობიექტური ნიშანია პირისათვის რასობრივი,
ეროვნული, ეთნიკური თუ სხვა ნიშნით უპირატესობის მინიჭება. ეს უკანასკნელი
შეიძლება მოხდეს როგორც პირდაპირ, ისე არაპირდაპირ. უპირატესობის მინიჭებას
ადგილი აქვს როდესაც 1421–ე მუხლში ჩამოთვლილი ნიშნებით ხდება პირთა
დაწინაურება სამსახურებრივ საქმიანობაში, ანაზღაურების გაზრდა, პრემიების გაცემა და
ასე შემდეგ. რასობრივი დისკრიმინაცია დამთავრებულია ჩამოთვლილთაგან ერთ–ერთი
ქმედების ჩადენისთანავე და მნიშვნელობა არა აქვს მოჰყვება თუ არა ამას რაიმე მძიმე
შედეგი.
მუხლი 1422 არეგულირებს ისეთ შემთხვევებს, რომელიც დაკავშირებულია შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირის უფლებების შეზღუდვასთან. აღნიშნული ნორმის
სისხლისსამართლებრივი დაცვის ობიექტია ის უფლებები, რომელიც მინიჭებული აქვს
შეზღუდული

შესაძლებლობის

მქონე

პირს

კანონით

ან/და

საერთაშორისო

ხელშეკრულებით.
აქვე აღსანიშნია 2012 წლის 27 მარტს სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლში,
რომელიც სასჯელის დანიშვნის ზოგად საწყისებს ეხება, განხორციელებული დამატება.
53.31 მუხლის თანახმად:

„დანაშაულის ჩადენა რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის,

სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური
ან სხვა შეხედულების, შეზღუდული შესაძლებლობის, მოქალაქეობის, ეროვნული,
ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი
მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან დისკრიმინაციის შემცველი სხვა ნიშნით
შეუწყნარებლობის მოტივით არის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება ამ
კოდექსით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი დანაშაულისათვის.“
კანონმდებელმა აღნიშნული დამატებით გაამკაცრა სასჯელი იმ შემთხვევაში თუკი
დანაშაულის ჩადენა ხდება ამ მუხლში ჩამოთვლილი დისკრიმინაციის რომელიმე ნიშნის
საფუძველზე და შეუწყნარებლობის მოტივით.

4.2 დისკრიმინაციის აკრძალვა და შრომითი ურთიერთობები

31

32

იხ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 142.
იხ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1421
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შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა მხარეთა თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე
ნების

თავისუფალი

გამოვლენის

შედეგად

მიღწეული

შეთანხმებით.

33

თანასწორუფლებიანობის პრინციპი შეუზღუდავად მოქმედებს მხოლოდ შრომითი
ურთიერთობის წარმოშობამდე, ხოლო მისი წარმოშობის შემდეგ კი აღნიშნული პრინციპი
გარკვეულ

მოდიფიცირებას

(სუბორდინაციის)
დამსაქმებლის

პრინციპი,

მითითებების

განიცდის

და

რომელიც

მას

ენაცვლება

გამოიხატება

შესრულების

ქვემდებარეობის

დასაქმებულის

ვალდებულებაში,

ანუ

მხრიდან

დასაქმებული

დამოკიდებული ხდება დამსაქმებლის მითითებებზე და ამ უკანასკნელის მიერ
განსაზღვრულ ორგანიზაციულ პირობებზე.34
საქართველოს შრომის კოდექსის მე–2 მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად „შრომით და
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია
რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების,
წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის,
სქესის,

სექსუალური ორიენტაციის,

შეზღუდული

შესაძლებლობის,

რელიგიური,

საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული
კავშირისადმი,

კუთვნილების,

ოჯახური

მდგომარეობის,

პოლიტიკური

ან

სხვა

შეხედულების გამო.“
კოდექსისეული განმარტებით, „დისკრიმინაციად ჩაითვლება პირის პირდაპირ ან
არაპირდაპირ შევიწროება, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს მისთვის დამაშინებელი,
მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას,
ანდა პირისთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ
აუარესებს მის მდგომარეობას ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირთან შედარებით.“35
მიუხედავად იმისა,

რომ

შრომის

კოდექსი

აწესებს

დისკრიმინაციის

აკრძალვას

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, პრობლემურად რჩება აღნიშნული აკრძალვის
უგულვებელყოფის შემთხვევაში უფლების დაცვის საკითხი.
„შრომის კოდექსის“ მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტი, რომლის თანახმადაც დამსაქმებელი
ვალდებული არ არის დაასაბუთოს საკუთარი გადაწყვეტილება დასაქმებაზე უარის
თქმის შესახებ, ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის იმის გამოვლენას მართლა ჰქონდა თუ
არა ადგილი დისკრიმინაციულ მოპყრობას.
შრომით ურთიერთობებთან მიმართებაში დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმების
შესახებ საუბრისას, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ შრომის კოდექსის მე-2 მუხლში
მოცემული დისკრიმინაციის ნიშანების ჩამონათვალი გაცილებით ვრცელია, ვიდრე
კონსტიტუციის მე-14 მუხლის. (მაგალითად დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციის,
შეზღუდული შესაძლებლობის, ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით.) თუმცა ცხადია ეს
არ ნიშნავს იმას, რომ შრომის კოდექსში არსებული ჩანაწერი არაკონსტიტუციურია და
იგი უსაფუძვლოდ ზრდის უფლების დაცვის სფეროს. პირიქით, შრომის კოდექსში
ნიშნების სიმრავლე მხოლოდ ტექსტობრივი თვალსაზრისითაა მნიშვნელოვანი. უფლების
33

საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 2.2
http://tolerentoba.blogspot.com/2010/06/blog-post_886.html
35
საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 2.4
34
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შინაარსის კუთხით კი, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის მე-14 მუხლი, მსგავსად
„შრომის კოდექსის“ მე-2 მუხლისა არ იძლევა დისკრიმინაციის ნიშნების ვრცელ
ჩამონათვალს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ჩამოყალიბებული
პრაქტიკის მიხედვით, კონსტიტუციის მე-14 მუხლში ჩამოთვლილი ნიშნები არ არის რა
ამომწურავი, ის იდენტური ხასიათის დაბალი იერარქიის ნორმაა.
საკონსტიტუციოს სასამართლომ კონსტიტუციის მე-14 მუხლის განმარტებისას საქმეზე
„შოთა ბერიძე და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ აღნიშნა, რომ:
„მხოლოდ ვიწრო გრამატიკული განმარტება გამოფიტავდა საქართველოს კონსტიტუციის
მე-14 მუხლს და დააკნინებდა მის მნიშვნელობას კონსტიტუციურ-სამართლებრივ
სივრცეში.“36

4.3 დისკრიმინაციის აკრძალვა - ქორწინება და გენდერული თანასწორობა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1153-ე მუხლი განმარტავს, რომ „დაქორწინებისას
და საოჯახო ურთიერთობებში არ დაიშვება უფლებათა პირდაპირი ან არაპირდაპირი
შეზღუდვა, პირდაპირი

ან არაპირდაპირი უპირატესობის მინიჭება

წარმოშობის,

სოციალური და ქონებრივი მდგომარეობის, რასობრივი და ეროვნული კუთვნილების,
სქესის, განათლების, ენის, რელიგიისადმი დამოკიდებულების, საქმიანობის სახეობისა
და ხასიათის, საცხოვრებელი ადგილისა და სხვა გარემოებათა მიხედვით.“
მოცემული

მუხლი,

მათ

შორის

კონსტიტუციის

36.1

მუხლის

საკანონმდებლო

ინპლემენტაციაა და ადგენს დისკრიმინაციის აკრძალვას საოჯახო ურთიერთობებში.
სამოქალაქო კოდექსში გვხვდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნორმა, რომელიც
გათანაბრების პოზიტიური მექანიზმად შეიძლება იყოს მიჩნეული. კერძოდ, სამოქალაქო
კოდექსის 1123-ე მუხლი განქორწინების დაუშვებლობის ერთ-ერთ საფუძვლად მიიჩნევს
ცოლის ორსულობის მთელ პერიოდს და ბავშვის დაბადებიდან ერთი წელს. ამ დროს
ქმარს არ აქვს უფლება ცოლის თანხმობის გარეშე აღძრას საქმე განქორწინებაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნორმა გარკვეულწილად გათანაბრების პოზიტიურ მექანიზმს
მცდელობად შეიძლება მივიჩნიოთ, მისი არსებობა რეალურად ვერ უზრუნველყოფს
სავარაუდოდ იმ ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას, რის გამოც მისი მიღება მოხდა,
მორალურად მოძველებულია და ზედმეტად იჭრება კონსტიტუციის 36-ე მუხლით
დაცულ უფლებაში, რომელიც ასევე მოიცავს პირის უფლებას განქორწინდეს.
მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ საქართველოში 2010 წლიდან მოქმედებს კანონი
გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც დამატებით მექანიზმს ქმნის და იცავს
ადამიანს გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციისაგან.
კანონის პირველი მუხლის თანახმად: „ეს კანონი ადგენს ქალისა და მამაკაცის
საქართველოს

კონსტიტუციით

განსაზღვრული

თანასწორი

უფლებების,

36

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 31 მარტის #2/1-392 გადაწყვეტილება
საქმეზე საქართველოს მოქალაქე შოთა ბერიძე და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ,
II.პ.2;
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თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფის ძირითად გარანტიებს,
განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ცხოვრების შესაბამის სფეროებში მათი განხორციელების
სამართლებრივ მექანიზმებსა და პირობებს.“
კანონში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა გენდერულ თანასწორობას შრომით
ურთიერთობებში,

განათლებაში,

ჯანდაცვასა

და

სოციალურ

სფეროში,

საოჯახო

ურთიერთობებში და სხვა. კანონის მიხედვით გენდერული თანასწორობის დაცვის
უზრუნველყოფა ავალია საქართველოს პარლამენტსა (გენდერული თანასწორობის საბჭო)
და ადგილობრივ თვითმმართველობებს. გამოყოფილია ასევე სახალხო დამცველის
როლიც.

4.4 დისკრიმინაციის აკრძალვა და საჯარო სფერო
დისკრიმინაციის ამკრძალავი და თანასწორუფლებიანობის დამცავი ნორმები გვხვდება
საქართველო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-4 მუხლშიც, რომლის თანახმად:
„1. ყველა თანასწორია კანონისა და ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე.
2.

დაუშვებელია

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

ურთიერთობის

მონაწილე

რომელიმე მხარის კანონიერი უფლებისა და თავისუფლების, კანონიერი ინტერესის
შეზღუდვა

ან

მათი

განხორციელებისათვის

ხელის

შეშლა,

აგრეთვე

მათთვის

კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი რაიმე უპირატესობის მინიჭება ან რომელიმე
მხარის მიმართ რაიმე დისკრიმინაციული ზომების მიღება.
3. საქმის გარემოებათა იდენტურობის შემთხვევებში დაუშვებელია სხვადასხვა პირის
მიმართ განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღება, გარდა კანონით გათვალისწინებული
საფუძვლის არსებობისას.“
ამრიგად, მოცემული ნორმა იცავს თანასწორუფლებიანობის პრინციპს და ამავე დროს
არის

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ

ურთიერთობათა

მონაწილეებისათვის

დისკრიმინაციისგან დაცვის მექანიზმი. მოცემულ მუხლში გასათვალისწინებელია ისიც,
რომ კანონი კრძალავს ნებისმიერი სახის უპირატესობის მინიჭებას და განსხვავებული
გადაწყვეტილების მიღებას, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც უპირატესობის მინიჭება ან
განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღება კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული.
„ეს ნიშნავს იმას, რომ თუკი ადმინისტრაციულმა ორგანომ რაიმე კონკრეტულ
გარემოებათა არსებობისას თავისი დისკრეციული უფლებამოსილებებიდან გამოიყენა
ერთ-ერთი, მაშინ იგი ვალდებულია ყველა სხვა ანალოგიური საქმის გარემოებების
არსებობის შემთხვევაში მიიღოს იგივე გადაწყვეტილება.“37
ასევე, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ პრინციპი, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალში
ცნობილია როგორც- „არ არსებობს თანასწორობა უკანონობაში“. ეს გულისხმობს იმას,
რომ დაინტერესებული მხარის მიერ კანონის დარღვევისას ადმინისტრაციული ორგანოს
მიერ ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილების მიღება არ ავალდებულებს ორგანოს იგივე
37

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის კომენტარი, ადეიშვილი, ვინტერი
ქიტოშვილი, თბილისი 2002 , გვ 50
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გადაწყვეტილება

მიიღოს

სხვა

პირის

მიერ

იგივე

კანონდარღვევის

ჩადენის

შემთხვევაში.“38
მნიშვნელოვან გარანტიას იძლევა

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი

ქალი საჯარო მოხელეებისათვის, რომლებიც არიან ორსულად ან ჰყავთ 3 წლამდე ასაკის
ბავშვი. აღნიშნული კანონის 111-ე მუხლის მე-2 პუნქტი სამსახურიდან გათავისუფლების
შეზღუდვის საფუძვლად მიიჩნევს ხსენებულ გარემოებას, კერძოდ: „2. მოხელე (ქალი) არ
შეიძლება განთავისუფლდეს სამსახურიდან ორსულობის ან ბავშვის 3 წლის ასაკამდე
აღზრდის

პერიოდში

შტატების

შემცირების,

ხანგრძლივი

შრომისუუნარობის

ან

ჯანმრთელობის მდგომარეობის, აგრეთვე ატესტაციის შედეგების გამო.“

4.5 დისკრიმინაციის აკრძალვა და პაციენტთა უფლებები
„პაციენტთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის თანახმად
„პაციენტის

დისკრიმინაცია

რასის,

კანის

ფერის,

ენის,

სქესის,

გენეტიკური

მემკვიდრეობის, რწმენისა და აღმსარებლობის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების,
ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და
წოდებრივი

მდგომარეობის,

საცხოვრებელი

ადგილის,

დაავადების,

სექსუალური

ორიენტაციის ან პირადული უარყოფითი განწყობის გამო აკრძალულია.“
დისკრიმინაციის

აკრძალვა

საცხოვრებელი

ადგილის

მიხედვით

ნიშნავს,

რომ

სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც საქართველოში მცხოვრებ
პირებს, ასევე საქართველოში მუდმივად ან დროებით მყოფ უცხოელებს, დევნილებს,
ლტოლვილებს. დაავადების მიხედვით დისკრიმინაციის დაუშვებლობა გულისხმობს,
რომ

ჯანმრთელ

სახელმწიფოში

და

დაავადებულ

არსებული

ადამიანს

ჯანდაცვის

თანაბრად

სისტემით.

შეუძლია

მაგალითად,

ისარგებლოს
შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირები სარგებლობენ ყველა სამედიცინო მომსახურების გამწევ
დაწესებულებათა

მომსახურებით;

არ

შეიძლება

აივ/შიდსით

დაავადებულთა

დისკრიმინაცია სამედიცინო მომსახურეობის დროს, დაუშვებელია ეთნიკური ან
რელიგიური

უმცირესობათა

წარმომადგენლებს

უარი

ეთქვათ

სამედიცნო

მომსახურებაზე .
39

დაუშვებელია

დისკრიმინაცია

მაშინაც,

როდესაც

არსებობს

სამედიცინო

მომსახურებისათვის საჭირო ადამიანთა, ტექნიკური, ფინანსური ან/და სხვა რესურსების
დეფიციტი. ამ დროს პოტენციური პაციენტის შერჩევა ხდება მხოლოდ სამედიცინო
კრიტერიუმებით, სხვა ფაქტორების გაუთვალისწინებლად ანუ დაუშვებელია პაციენტის
დისკრიმინაცია.40
პაციენტებისათვის დისკრიმინაციის აკრძალვის კუთხით კანონმდებლობაში დამატებითი
გარანტიების ქონა მნიშვნელოვანია. დისკრიმინაციისგან დამცავი მსგავსი მექანიზმები
38

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის კომენტარი, ადეიშვილი, ვინტერი
ქიტოშვილი, თბილისი 2002, გვ 51
39
წიგნი პაციენტებისთვის „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“ (გზამკვლევი), თავი 1, §2.
40
იქვე.
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ქმნიან საფუძველს უკეთესად იყვნენ დაცული პაციენტებს იმ საფრთხეებისგან, რომელიც
შესაძლოა მათ მიადგეთ არათანასწორად მოპყრობის შემთხვევაში.
მსგავსი რეგულირების არსებობა დამატებითი ბერკეტია პატიმრობაში მყოფი პირების
ჯანმრთელობის დაცვაზე ხელმისაწვდომობის უფლების კუთხით. 2010 წლის ანგარიშში
სახალხო

დამცველი

აღნიშნავდა,

რომ

„წლის

განმავლობაში

საქართველოს

პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებში გარდაიცვალა 8 აივ ინფიცირებული პირი.
როგორც სახალხო დამცველის წინა ანგარიშებიდანაა ცნობილი, აივ/შიდსის მქონე
გარდაცვლილ

პატიმართა

სასამართლო

სამედიცინო

გამოკვლევა

ბოლო

წლების

განმავლობაში არ წარმოებდა, რაც სახალხო დამცველის მიერ შეფასდა აივ ინფიცირებულ
პირთა დისკრიმინაციად და გაიცა რეკომენდაცია ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით.“41

4.6 დისკრიმინაციის აკრძალვა და მაუწყებლობა
საქართველოს კანონის „მაუწყებლობის შესახებ“ 1.1 მუხლის თანახმად, „სიტყვისა და
აზრის თავისუფლებისა და თავისუფალი მეწარმეობის პრინციპების შესაბამისად
განსაზღვრავს

მაუწყებლობის

განხორციელების

წესს,

მაუწყებლობის

სფეროში

დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოს შექმნის წესსა და ფუნქციებს, ამ სფეროში
საქმიანობის რეგულირების პირობებს, მაუწყებლობის განხორციელების უფლების
მოპოვების წესსა და პროცედურებს.“
კანონის 56–ე მუხლი დათმობილი აქვს პროგრამულ შეზღუდვებს, რომლის თანახმადაც,
„იკრძალება ისეთი პროგრამების გადაცემა, რომლებიც რაიმე ფორმით რასობრივი,
ეთნიკური, რელიგიური ან სხვაგვარი შუღლის გაღვივების, რომელიმე ჯგუფის
დისკრიმინაციის ან ძალადობისკენ წაქეზების აშკარა და პირდაპირ საფრთხეს ქმნის“42 ,
ასევე „იკრძალება ისეთი პროგრამების გადაცემა, რომლებიც მიმართულია პირის ან
ჯგუფის

ფიზიკური

შესაძლებლობის,

ეთნიკური

კუთვნილების,

რელიგიის,

მსოფლმხედველობის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა თვისებისა თუ
სტატუსის გამო შეურაცხყოფისაკენ, დისკრიმინაციისაკენ ან ამ თვისებისა თუ სტატუსის
განსაკუთრებული ხაზგასმისაკენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია
პროგრამის შინაარსიდან გამომდინარე და მიზნად ისახავს არსებული შუღლის
ილუსტრირებას.“43
მსგავსი შეზღუდვის დაწესება გამართებულ ჩარევას წარმოადგენს საქართველოს
კონსტიტუციის 24-ე მუხლით დაცულ უფლებაში - გამოხატვის თავისუფლებაში,
რომელიც მათ შორის მასობრივი ინფორმაციის საშულებების თავისუფლებას ეხება.
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის არსებულ რეგულაციებს გააჩნია
ლეგიტიმური

მიზანი

და

იგი

სრულ

თანხვედრაში

მოდის

კონსტიტუციით

გათვალისწინებულ შეზღუდვებთან.

41

სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიში, გვ 128
საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 56.2
43
იქვე, მუხლი 56.3
42
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4.7 დისკრიმინაციის აკრძალვა და სამხედრო სამსახური
როგორც მოგეხსენებათ, სამხედრო სამსახური - ეს არის სახელმწიფო სამსახურის
განსაკუთრებული

სახე,

რომელიც

უზრუნველყოფს

ქვეყნის

დამოუკიდებლობას,

სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. საქართველოს კანონის „სამხედრო
სავალდებულო

სამსახურის

შესახებ“ თანახმად,

„საქართველოს

კონსტიტუციის

შესაბამისად საქართველოს დაცვა და სამხედრო ვალდებულების მოხდა საამისო უნარის
მქონე ყველა მოქალაქის მოვალეობაა.“
მოცემული ნორმა ყველა მოქალაქეს არ მიიჩნევს ვალდებულად, გაიაროს სამხედრო
სავალდებულო სამსახური. აღნიშნული ტოვებს შესაძლებლობას პირთა იმ ჯგუფს,
რომელთაც გააჩნიათ კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა, არ გაიარონ სამხედრო
სავალდებულო სამსახური და მის მაგიერ აირჩიონ არასამხედრო, ალტერნატიული
შრომითი სამსახური, რომელიც რეგულირდება შესაბამისი კანონით.
საქართველოს კანონის „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“
თანახმად, „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახური არის საზოგადოებრივად
სასარგებლო სამოქალაქო სამსახური, რომელიც ცვლის სამხედრო სამსახურს და ემყარება
სამხედრო ვალდებულების სამხედრო სამსახურის ფორმით მოხდაზე უარის თქმის
დასაბუთებას სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლების საფუძველზე“44
ასეთ სამსახურში კი „გაიწვევენ მოქალაქეს, რომელმაც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად

უნდა

მოიხადოს

სამხედრო

ვალდებულება,

მაგრამ

სინდისის,

აღმსარებლობის ან რწმენის თავისუფლების მოტივით უარს აცხადებს სამხედრო
სამსახურზე.“45 კანონმდებელი ამ დანაწესით ქმნის საკანონმდებლო სივრცეს, როდესაც
„არსებითად უთანასწოროს“ ეპყრობა მისი განმასხვავებელი ნიშნის შესაბამისად.

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოს

2011

წლის
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დეკემბრის

გადაწყვეტილებამდე, საქართველოს კანონის „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“
ითვალისწინებდა საქართველოს

თითოეული მოქალაქის

ვალდებულებას

გაევლო

სამხედრო სარეზერვო სამსახური.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პირებს, რომელთაც ევალებათ სამხედრო სამსახურის გავლა,
შესაძლოა მათი რელიგიური თუ არარელიგიური მრწამსიდან გამომდინარე, წარმოეშვათ
კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა ასეთი სამსახურის მიმართ. „სამხედრო სარეზერვო
სამსახურის

შესახებ”

საქართველოს

კანონი,

პირებს

არ

აძლევდა

საშუალებას

კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის საფუძველზე სამხედრო სარეზერვო სამსახურის
გავლისგან გათავისუფლებულიყვნენ, თუ არ არსებობდა ამავე კანონის მე-8 მუხლით
დადგენილი რომელიმე საფუძველი.

„სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“

კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, სამხედრო სარეზერვო სამსახურში არ გაიწვევიან ის
პირები, რომლებსაც გავლილი აქვთ არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახური,
44

საქართველოს კანონი „არასამხედრო ალტერნატიული სამსახურის შესახებ“, მე-3 მუხლის 1)
პუნქტი
45
საქართველოს კანონი „არასამხედრო ალტერნატიული სამსახურის შესახებ“, მე-4 მუხლი
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ანუ თავის დროზე სათანადო მოტივით განაცხადეს უარი სავალდებულო სამხედრო
სამსახურზე. ნორმის ფორმულირებიდან აშკარაა, რომ იგი შეეხება მხოლოდ იმ პირებს,
რომლებიც სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გამოძახებამდე, გაწვეულნი იყვნენ
სამხედრო სამსახურში და კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის გამო, სამხედრო
სამსახურის ნაცვლად, მოითხოვეს და უკვე გაიარეს არასამხედრო, ალტერნატიული
შრომითი

სამსახური

რაც

განაპირობებდა

იმას,

რომ

რეზერვში

გაწვევისას

კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის მქონე პირთა ნაწილს არ გააჩნდათ შესაძლებლობა,
მოეთხოვათ არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლა.
ყოველივე

ზემოაღნიშნულის

გათვალისწინებით,

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოს 2011 წლის 22 დეკემბრის გადაწყვეტილებით საქმეზე „საქართველოს
სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, ცნო სადავო ნორმების ის
ნორმატიული

შინაარსი,

რომელიც

სამხედრო

სარეზერვო

სამსახურის

მოხდის

მოვალეობას ადგენდა იმ პირთა მიმართ, ვინც რწმენის თავისუფლების მოტივით უარს
აცხადებდნენ სამხედრო სარეზერვო სამსახურზე.

4.8 კანონპროექტი - „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“
საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტროს

ინიციატივით

მომზადდა

კანონპროექტი

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“, რომელიც საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის განცხადებით
კანონებში

არსებულ

„თავს მოუყრის საქართველოს სხვადასხვა

ანტიდისკრიმინაციულ

ნორმებს

და

ერთი

კანონის

ქვეშ

გააერთიანებს. ეს კანონპროექტი მიზნად არ ისახავს ახალი უფლებების მინიჭებას
ადამიანებისთვის, არამედ დაიცავს იმ უფლებებს, რომელიც კანონით მათ უკვე ისედაც
აქვთ.“
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კანონპროექტი განსაზღვრავს დისკრიმინაციის ცნებას,

კანონის მოქმედების

სფეროს, ჩამოთვლის იმ ძირითად ნიშნებს, რომელთა საფუძველზეც აკრძალულია
დისკრიმინაცია,

ასევე

განმარტავს

დისკრიმინაციის

აღმოსაფხვრელად

განსახორციელებელ ღონისძიებებს. კანონპროექტის მიხედვით იქმნება დისკრიმინაციის
აღმოფხვრასა

და

განმახორციელებელი

თანასწორობის
სუბიექტი-

უზრუნველყოფაზე

თანასწორობის

დაცვის

ზედამხედველობის
ინსპექტორი.

კანონში

გაწერილია ინსპექტორის არჩევის და დანიშვნის პროცედურები, მისი უფლებამოვალეობები, უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები და სხვა.
აღსანიშნავია,

რომ

თანასწორობის

დაცვის

ინსპექტორის

უფლებამოსილებები

გაცილებით უფრო ფართოა, ვიდრე სახალხო დამცველისა, მაგალითად მას შეუძლია
გამოსცეს

ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევის

შესახებ

დადგენილება

და

დააჯარიმოს უფლების დამრღვევი პირი.
აღნიშნული

ინიციატივა

მისასალმებელია

და

იგი

დისკრიმინაციის

აკრძალვის

უზრუნველსაყოფად წინგადადგმულ ნაბიჯად შეგვიძლია ჩავთვალოთ.

იგი ხელს

შეუწყობს უფლების დაცვის მექანიზმების კიდევ უფრო გამყარებას და სავარაუდოდ
შეამცირებს კიდეც უფლების დარღვევათა ფაქტებს.
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ამავდროულად

აღსანშნავია,

რომ

კვევის

მომზადებისას

აღნიშნულ

პროექტს

საკანონმდებლო ინიციატივის სახე არ მიუღია და შესაბამისად მის სრულყოფილ
განხილვას აღნშნული დოკუმენტი არ შეიცავს.

4.9 უფლებათა დაცვის სამართლებრივი გარანტიები საქართველოს კანონმდებლობაში
საქართველოს

კონსტიტუციის

42–ე

მუხლით

გარანტირებულია

სამართლიანი

სასამართლოს უფლება. აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ყოველ
ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს
სასამართლოს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოადგენს ძირითად უფლებათა დაცვის
უმნიშვნელოვანეს გარანტს. საქართველოს კონსტიტუციის 89–ე მუხლის „ვ“ ქვენპუნქტის
თანახმად, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო პირის სარჩელის საფუძველზე
იხილავს ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობას საქართველოს კონსტიტუციის
მეორე თავით აღიარებული ადამიანის ძირითად უფლებებთან და თავისუფლებებთან
„საქართველოს

მიმართებით.

ხოლო

საქართველოს

ორგანული

კანონის

საკონსტიტუციო
39–ე

მუხლის

სასამართლოს

„ა“

ქვეპუნქტის

შესახებ“
თანახმად,

საკონსტიტუციო სასამართლოში ნორმატიული აქტის ან მისი ცალკეული ნორმების
კონსტიტუციურობის

თაობაზე

კონსტიტუციური

სარჩელის

შეტანის

უფლება

აქვთ: საქართველოს მოქალაქეებს, სხვა ფიზიკურ პირებს და იურიდიულ პირებს, თუ
მათ მიაჩნიათ, რომ დარღვეულია ან შესაძლებელია უშუალოდ დაირღვეს საქართველოს
კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებული მათი უფლებანი და თავისუფლებანი. საქმეზე
მოპასუხეა ის ორგანო/თანამდებობის პირი, რომლის აქტმაც, მოსარჩელის აზრით,
გამოიწვია

საქართველოს

კონსტიტუციის

მეორე

თავით

აღიარებულ

ადამიანის

47

უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევა.

საკონსტიტუციო სასამართლო ნორმატიული აქტის კონსტიტუციურობის დადგენისას
ამოწმებს საქართველოს კონსტიტუციასთან მისი შინაარსის შესაბამისობას; არკვევს,
დაცულია თუ არა საქართველოს საკანონმდებლო აქტისა და საქართველოს პარლამენტის
დადგენილების მიღების/გამოცემის, ხელმოწერის, გამოქვეყნებისა და ამოქმედების
საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი წესები. ამასთან, ნორმატიული აქტის
შემოწმებისას საკონსტიტუციო სასამართლო მხედველობაში იღებს სადავო ნორმის არა
მარტო სიტყვასიტყვით მნიშვნელობას, არამედ მასში გამოხატულ ნამდვილ აზრსა და
მისი გამოყენების პრაქტიკას, აგრეთვე შესაბამისი კონსტიტუციური ნორმის არსს.48
ბუნებრივია

ადამიანის

უფლებათა

დაცვის

ყველაზე

მნიშვნელოვან

მექანიზმს

წარმოადგენს საერთო სასამართლოები, რომლებიც საქართველოში მართლმსაჯულებას
ახორციელებენ. შესაბამისად თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით არსებული
47

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“,
მუხლი 39.2
48
იქვე, იხ. 26–ე მუხლის მე–2 და მე–3 პუნქტები;
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ნებისმიერი დავის წარმართვა ჰიპოთეტური თვალსაზრისით შესაძლებელია საერთო
სასამართლოებში, თუმცა საპროცესო კანონდმებლობის დაუხვეწავობა, მატერიალური
კანონმდებლობის ძირითადად დეკლარაციული ხასიათი და სასამართლო პრაქტიკის
არარსებობა

მნიშვნელოვან

დაბრკოლებებს

ქმნის

აღნიშნული

მექანიზმით

სარგებლობისთვის.
საქართველოში უფლებათა დაცვაზე ზედამხედველობის მნიშვნელოვან ინსტიტუტს
წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველი. სახალხო დამცველი არის საჯარო
თანამდებობის პირი, რომელსაც 5 წლის ვადით, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით
ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. 49 „სახალხო დამცევლის შესახებ“ საქართველოს
ორგანული

კანონის

მე–4

მუხლის

თანახმად,

სახალხო

დამცველი

სრულიად

დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციასა და კანონს.
საქართველოს სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
სახელმწიფოებრივი გარანტიების უზრუნველყოფის მიზნით ზედამხედველობას უწევს
სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა,
საჯარო დაწესებულებათა და თანამდებობის პირთა მხრიდან საქართველოს ტერიტორიის
ფარგლებსა და მის იურისდიქციაში მყოფი ყველა პირისთვის სახელმწიფოს მიერ
აღიარებულ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვასა და პატივისცემას, განურჩევლად
რასისა, კანის ფერისა, სქესისა, ენისა, რელიგიისა, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებისა,
ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და
წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა თუ სხვა გარემოებისა. ის ავლენს
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევის ფაქტებს და ხელს უწყობს
დარღვეული უფლებებისა და თავისუფლებების აღდგენას.
საქართველოს სახალხო დამცველი დამოუკიდებლად ამოწმებს ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას, ასევე მათი დარღვევის ფაქტებს როგორც
მიღებული
განცხადებისა და საჩივრის საფუძველზე, ისე საკუთარი ინიციატივით.50 ის განიხილავს
საქართველოს მოქალაქეთა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა,
აგრეთვე

კერძო

გაერთიანებათა
ხელისუფლებისა

სამართლის
განცხადებებსა
და

იურიდიულ
და

პირთა,

საჩივრებს

ადგილობრივი

,

პოლიტიკურ
რომლებიც

თვითმმართველობის

და

ეხება

რელიგიურ
სახელმწიფო

ორგანოთა,

საჯარო

დაწესებულებათა და თანამდებობის პირთა ქმედებებს ან აქტებს საქართველოს
კონსტიტუციითა და კანონით დადგენილ უფლებათა და თავისუფლებათა, აგრეთვე იმ
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებებით დადგენილ უფლებათა და
თავისუფლებათა დარღვევის შესახებ, რომელთა მონაწილეც არის საქართველო.51

49

საქართველოს კონსტიტუცია, 43–ე მუხლი.
„საქართველოს სახალხო დამცევლის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე–12 მუხლი;
51
იქვე, იხ. მე–13 მუხლი;
50
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საქართველოს

სახალხო

დამცველს

აქვს

უფლება

შეიტანოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოში ნორმატიული აქტის ან მისი ცალკეული ნორმების კონსტიტუციურობის
თაობაზე კონსტიტუციური სარჩელი, თუ მას მიაჩნია, რომ დარღვეულია საქართველოს
კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებული ადამიანის უფლებანი და თავისუფლებანი.52
დისკრიმინაციისგან

დაცვის

კუთხით

ახალი

კანონპროექტით

უფლების

დაცვის

მნიშვნელოვანი გარანტი ხდება თანასწორობის დაცვის ინსპექტორიც, რომელიც როგორც
აღვნიშნეთ გარკვეულწილად შეიცავს სახალხო დამცველის ინსტიტუტს, თუმცა მისგან
განსხვავებით აღწურვილი იქნება რეპრესიული ფუნქციით.

5.

საქართველოს

კანონმდებლობა

-

ნორმები

რომლებიც

დისკრიმინაციული

ხასიათისაა

5.1 დისკრიმინაცია რელიგიურ ორგანიზაციასთან მიკუთვნებულობის ნიშნით
5.1.1. საგადასახადო კანონმდებლობა
ჯერ კიდევ 2010 წლის ანგარიშში სახალხო დამცველმა ყურადღება გაამახვილა ახლად
მიღებულ

საგადასახადო

კოდექსზე,

რომელიც

არათანაბარ

პირობებში

აყენებდა

სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს. კერძოდ აშკარა უპირატესობას ანიჭებდა
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ ეკლესიას. 53 მართალია
კოდექსში პირდაპირ არ არის მითითება, რომ საუბარია მართლმადიდებელ ეკლესიაზე
(მოხსენიებულია მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქო), თუმცა ლოგიკურია, ტერმინ
„საქართველოს საპატრიარქო“-ში სწორედ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია
უნდა იგულისხმებოდეს.

ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საქართველოს

მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა
დარეგულირებულია კონსტიტუციური შეთანხმებითაც 54 , რომელიც სხვა საკითხებთან
ერთად საგადასახადო რეჟიმსაც ეხება გარკვეულწილად.55
აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, რელიგიური
ორგანიზაციების საქმიანობა არ იბეგრება მთელი რიგი გადასახადებით. თუმცა ეს
შეღავათები ყველა რელიგიურ ორგანიზაციაზე თანაბრად არ ვრცელდება. შესაბამისად
მიგვაჩნია, რომ ასეთი სახის ნორმები დისკრიმინაციული ხასიათის მატარებელია და იგი

52

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“,
მუხლი 39, ნაწილი I, „ბ“ ქვეპუნქტი
53
შემდგომში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია
54
სრულად; კონსტიტუციური შეთანხმება „საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის“
55
კონსტიტუციური შეთანხმების მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით: „ეკლესიის მიერ
წარმოებული საღვთისმსახურო პროდუქცია- მისი დამზადება, შემოტანა, მიწოდება და
შემოწირულობა, ასევე არაეკონომიკური მიზნით არსებული ქონება და მიწა გათავისუფლებულია
გადასახადებისაგან.“
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არსებითად თანაბარ პირობებში მყოფ რელიგიურ ორგანიზაციებს განსხვავებულ
მდგომარეობაში აყენებს.
კონკრეტული ნორმების შეფასებამდე, ყურადსაღებია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი,
საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს საკანონმდებლო
სისტემის ოთხ დონეს, რომლებიც არეგულირებენ საქართველოში

გადასახადებით

დაბეგვრის სფეროში ძირითად სამართლებრივ ურთიერთობებს, ეს დონეებია:


საქართველოს კონსტიტუცია



საერთაშორისო ხელშეკრულებები



საგადასახადო კოდექსი



კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები56

აღნიშნული ჩამონათვალი მართალია არ იხსენიებს კონსტიტუციურ შეთანხმებას, თუმცა
ცხადია, რომ ის საგადასახდო კანონმდებლობის ნაწილს წარმომადგენს, ვინაიდან მასში
ასახული რეგულაციების ნაწილი სწორედ საგადასახადო რეჟიმს ეხება. (მაგალითად მე-6
მუხლის მე-5 პუნქტი).



მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადის გადამხდელი არის საწარმო, რომელიც არ წარმოადგენს ფიზიკურ
პირს, და არ არის აუცილებელი რომ მას ჰქონდეს იურიდიული სტატუსი. ზოგადად
მოგების გადასახადის გადახდა დაკავშირებულია ეკონომიკურ საქმიანობასთან. მე-9
მუხლის მე-2 პუნქტის გ) ქვეპუნქტის მიხედვით რელიგიური საქმიანობა არ მიეკუთვნება
ეკონომიკურ საქმიანობას.
საგადასახადო კოდექსის თანახმად მოგების გადასახადისგან რელიგიური საქმიანობის
ნაწილში გათავისუფლებულია ყველა რელიგიური ორგანიზაცია.
ამავდროულად ყურადსაღებია საგადასახადო კოდექსის 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის
დ)

ქვეპუნქტი,

რომლის

თავისუფლდება

მიხედვითაც

მოგების

გადასახადით

დაბეგვრისგან

„საქართველოს საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით

გამოყენებული

ჯვრების,

რეალიზაციით

მიღებული

სანთლების,
მოგება;“

ხატების,

წიგნებისა

და

კალენდრების

მსგავსი შეღავათი დაწესებულია მხოლოდ

საქართველოს საპატრიარქოსათვის განკუთვნილი პროდუქციის დამზადებაზე და არ
ეხება სხვა რელიგიური ორგანიზაციების პროდუქციას.
შესაბამისად,

ის

რელიგიური

ორგანიზაციებისათვის

განსხვავებით

იმ

საწარმოები

რრომლებიც

საწარმოებისაგან,

ხსენებულ

ნივთებს

იბეგრებიან

მოგების

რომლებიც

მსგავსი

აწარმოებენ

15%-იანი

სხვა

განაკვეთით,

დანშნულების

ნივთებს

საქართველოს საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით გამოსაყენებლად
ამზადებენ.
მსგავსი მიდგომა ბუნებრივია აშკარად ატარებს დისკრიმინაციულ ხასიათს.
56

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები, წიგნი პირველი, ნადარაია, როგავა,
რუხაძე, ბოლქვაძე, თბილისი 2012, გვ20

28

დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)



მოგების გადასახადის მსგავსად, მოცემულ შემთხვევაშიც რელიგიური ორგანიზაციები,
როგორც არაეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებლები, გათავისუფლებულები
არიან დღგ-ს გადახდისგან.
თუმცა

მოგების

გადასახადის

მსგავსად,

დღგ-ს

შემთხვევაშიც

ვხვდებით

დისკრიმინაციული ხასიათის ნორმას, რომელიც უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს
საქართველოს საპატრიარქოს, კერძოდ, საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-2
ნაწილის ბ) ქვეპუნქტი ითვალისწინებს დღგ-სგან გათავისუფლებას „ჩათვლის უფლების
გარეშე საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობა,
რესტავრაცია და მოხატვისას.“ მსგავსი სახის შეღავათი მოცემულ შემთხვევაშიც მხოლოდ
საქართველოს საპატრიარქოზეა დაწესებული, შესაბამისად ეს ნორმაც არათანაბარ
პირობებში

აყენებს

ყველა

სხვა

რელიგიურ

ორგანიზაციას

მართლმადიდებელ

ეკლესიასთან მიმართებით და არის დისკრიმინაციული ხასიათის.



ქონების გადასახადი

საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქონება არის დასაბეგრი ქონება და მიწა. 57 ხოლო
გადასახადის გადამხდელები კი არიან როგორც ფიზიკური, ასევე საწარმო/ორგანიზაცია.
საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ყველა სხვა რელიგიური ორგანიზაციის მსგავსად,
საქართველოს საპატრიარქოც წარმოადგენს ქონების გადამხდელ სუბიექტს, ვინაიდან,
საგადასახადო კოდექსის 30-ე მუხლის მიხედვით საგადასახადო მიზნებისათვის
ორგანიზაციას

წარმოადგენს

საჯარო

სამართლის

იურიდიული

პირიც,

ხოლო

საქართველოს საპატრიარქოს როგორც უკვე აღვნიშნეთ კონსტიტუციური შეთანხმების
თანახმად სწორედ ესეთი სტატუსი გააჩნია.
ამავდროულად

აღსანიშნავია

კონსტიტუციური

გარკვეული

შეთანხმების

კოლიზია

მიხედვით

ნორმატიულ

საქართველოს

აქტებს

შორის.

მართლმადიდებლური

„ეკლესიის მიერ წარმოებული საღვთისმსახურო პროდუქცია - მისი დამზადება,
შემოტანა, მიწოდება და შემოწირულობა, ასევე არაეკონომიკური მიზნით არსებული
ქონება და მიწა გათავისუფლებულია გადასახადებისაგან.“58
ამავდროულად საგადასახადო კოდქსი ქონების გადასახადისაგან (გარდა მიწისა)
ათავისუფლებს ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებსაც.
შესაბამისად

განსხვავებით

სხვა

რელიგიური

ორგანიზაციებისაგან,

საქართველოს

მართლმადიდებელი ეკლესია გათავისუფლებულია მიწის გადასახადისაგან.

5.1.2. რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება

57
58

საგადასახადო კოდექსის მე-200 მუხლი, 1-ლი პუნქტი
კონსტიტუციური შეთანხმების მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტი
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პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოთაგან
რელიგიური

ორგანიზაციების

დაფინანსება.

აღნიშნული

პროცესი

საქართველში

დისკრიმინაციულ ფონს ქმნის, რადგან საჯარო ორგანოთა მხრიდან რელიგიური
ორგანიზაციების დაფინანსება ხდება არათანაბრად და არაპროპორციულად, რაც იმაში
გამოიხატება, რომ ფაქტობრივად დაფინანსებას სახელმწიფოში მხოლოდ დომინანტი
რელიგიური ჯგუფი - საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იღებს.
„დაფინანსების მხრივ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი
ეკლესია ლიდერობს. სხვა კონფესიების მიმართებით სახელმწიფოს დახმარების შესახებ
ინფორმაციის მოძიება რთული აღმოჩნდა, თუმცა ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტების
თანახმად, სახელმწიფო მათ მიმართ გასული წლების განმავლობაში ნაკლებ ყურადღებას
იჩენდა“

59

აღნიშნულია

„საერთაშორისო

გამჭირვალობა-

საქართველოს

მიერ

გამოწვეყნებულ კვლევაში.
მნიშვნელოვანია

იმის

ხაზგასმა

რომ

„2002

წლიდან

დღემდე

საქართველოს

ხელისუფლების მიერ საქართველოს საპატრიარქოსთვის გამოყოფილი თანხა 200
მილიონამდე ლარს შეადგენს.“ 60 რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ სოლიდური თანხაა.
საქართველოს

საპატრიარქოსათვის

დაფინანსება

გამოყოფილი

აქვს

ფინანსთა

სამინისტროს, პრეზიდენტს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებს , თბილისის მერიას.
რაც შეეხება სხვა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებას, კვლევაში აღნიშნულია,
რომ „ადმინისტრაციულ ორგანოთა უმრავლესობა ღიად აცხადებს, რომ ისინი არ
აფინანსებენ სხვა რელიგიურ კონფესიებს, გარდა საქართველოს საპატრიარქოსი, ნაწილმა
კი

უპასუხოდ

დატოვა ჩვენი შეკითხვა. ჩვენს ხელთ არსებული წერილობითი

დოკუმენტებიდან სახელმწიფოს მიერ 2002-2012 წლებში სხვა რელიგიური კონფესიების
მიმართ გაწეული დახმარების დამადასტურებელი რამდენიმე მაგალითი გვაქვს.
საქართველოს

იეზიდთა

კავშირს,

პრეზიდენტის

განკარგულებით,

2010

წელს

ვარკეთილის ტერიტორიაზე 1 ლარად გადაეცა 1,629 მ2 მიწის ნაკვეთი ქურთული
კულტურული ცენტრის აშენებისა და აღნიშნულ ცენტრში ქურთული და ქართული
ენების, ისტორიის, კულტურის, და კომპიუტერული სწავლების კურსების მოწყობის
მიზნით. ასევე, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
თანახმად, ბოლო წლებში ქართული და სომხური ეკლესიებისათვის გამოიყო ფულადი
დახმარებები (2009-2012 წლებში ქართულ-სომხური ეკლესიების ფინანსურმა დახმარებამ
35,624 ლარი შეადგინა).61
ამრიგად უმრავლესობის რელიგიისათვის მსგავსი სახის უპირატესობის მინიჭება
დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს სხვა კონფესიის წარმომადგენლებს და
რელიგიურ ორგანიზაციებს, ეს კი ცალსახად ეწინააღმდეგება თანასწორობის პრინციპს.
სეკულარული სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანია რომ არა მხოლოდ საკანონმდებლო
სივრცე არამედ პრაქტიკაც იყოს ყველა რელიგიური ორგანიზაციების მიმართ თანასწორი
59
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და სახელმწიფო ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას თანაბრად ეპყრობოდეს. აღნიშნული
პრაქტიკა

კი

მიანიშნებს

დისკრიმინაციულ

მოპყრობაზე

სხვა

რელიგიური

ორგანიზაციების მიმართ, რაც საკმაოდ საფრთხის შემცველი ტენდენციაა.

5.2 დისკრიმინაცია მოქალაქეობის ნიშნით
2013 წლის 28 ივნისს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო კანონი საქართველოს კანონში
„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

საკუთრების

შესახებ“

ცვლილებების

შეტანის თაობაზე. წარმოდგენილი ცვლილებების თანახმად, 2017 წლის პირველ
იანვრამდე ჩერდება კანონის იმ ნაწილის მოქმედება, რომელიც უცხოელებისა და უცხო
ქვეყანაში

რეგისტრირებული

იურიდიული

პირებისთვის

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების მინიჭებას შესაძლებლობას
ითვალისწინებს. დაწესებული მორატორიუმი არ გავრცელდება უცხოელების და
საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირების საკუთრებაში უკვე არსებულ
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე.
აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილებით

საკონსტიტუციო
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სასამართლომ დააკმაყოფილა დანიის მოქალაქის სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო
„სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონის დებულებები,
რომელიც ზღუდავდა უცხოელთა და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიულ
პირთა

საკუთრებაში

მიწის

ქონის

უფლებას.

საკონსტიტუციო

სასამართლოს

გადაწყვეტილება ეფუძნება იმ არგუმენტაციას, რომ ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ
მახასიათებელს მათი უნივერსალური ბუნება წარმოადგენს და იგი არ უნდა იყოს
დამოკიდებული

მოქალაქეობაზე.

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლო

გადაწყვეტილებაში აღნიშნავს რომ: „ინდივიდის განხილვა საკუთრების უფლების
სუბიექტად უკავშირდება იმ უბრალო ფაქტს, რომ იგი ადამიანია და არ არის
დამოკიდებული მის მოქალაქეობრივ კუთვნილებაზე“. სასამართლოს განცხადებით
საკუთრების შეძენის კონსტიტუციური უფლება თავის მხრივ ადგენს სახელმწიფოს
ნეგატიურ ვალდებულებას, რომ ხელი არ შეუშალოს ადამიანს, შექმნას თავისი საკუთრება
და ამის საფუძველზე უზრუნველყოს საკუთარი კეთილდღეობა.
გამომდინარე აქედან, მიღებული ცვლილებები ატარებს დისკრიმინაციულ ხასიათს
მოქალაქეობის ნიშნით, რომელიც უსაფუძვლოთ უზღუდავს უცხოელებს საქართველოში
სასოფლო-სამეურნეო
შესაძლებლობას.

დანიშნულების

ამასთანავე

მიწაზე

საკუთრების

გასათვალისწინებელია

ისიც,

უფლების
რომ

მინიჭების

„საკონსტიტუციო

სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის
მიხედვით, „საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ სამართლებრივი აქტის ან მისი
ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობის შემდეგ არ შეიძლება ისეთი სამართლებრივი
აქტის მიღება/გამოცემა, რომელიც შეიცავს იმავე შინაარსის ნორმებს, რომლებიც
არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი“. წარმოდგენილი ცვლილებებით დაწესებულ
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შეზღუდვა და არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმის შინაარსი იდენტურია და
განსხვავება მხოლოდ მოქმედების პერიოდს უკავშირდება.
დროითი შეზღუდვა კიდეც რომ მივიჩნიოთ კონსტიტუციურად, ცვლილებები აწესებს
შეზღუდვის

არაგონივრულ

ვადას.

მაშინ, როდესაც

კანონის თანახმად 6 თვის

განმავლობაში უნდა მოხდეს სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, მისი
საჯარო-სამართლებრივი მოწესრიგება და კადასტრისა და მიწათმოწყობის ერთიანი
სისტემის ორგანიზება, გაუგებარია, რა მიზანს ემსახურება საკუთრების უფლებაში
ჩარევის

გახანგრძლივება

2017

წლამდე.

აშკარაა,

რომ

კანონპროექტით

გათვალისწინებული ჩარევის ხარისხი სცილდება ლეგიტიმური მიზნების მისაღწევად
აუცილებელი საშუალების ფარგლებს, რაც, თავის მხრივ, თანაზომიერების პრინციპის
დარღვევას წარმოადგენს.
შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ცვლილებები ცალსახად არაკონსტიტუციურია
და იგი ერთის მხრივ წარმოადგენს საკუთრების უფლებაში უხეშ ჩარევას, მეორეს მხრივ
კი დისკრიმინაციული ხასიათისაა.

5.3 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ დისკრიმინაცია
დისკრიმინაციის

აღმოფხვრასთან

დაკავშირებით

მნიშვნელოვანია

შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ არსებული საკანონმდებლო რეგულირების
განხილვაც, რომელიც სამწუხაროდ საკმაოდ პრობლემურია. ჯერ კიდევ 2010 წლის
ანგარიშში სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს დღემდე არ მოუხდენია
გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის
კონვენციის რატიფიცირება, რომელსაც ხელი 2009 წლის 10 ივლისს მოეწერა. „2010 წლის
განმავლობაში კვლავ აქტუალური იყო შეზღუდული შესაძლებლობების სფეროში
საქართველოს

კანონმდებლობის

ხარვეზები

და

სტანდარტთან და აქედან გამომდინარე, პირთა de

შეუსაბამობა

jure და de

საერთაშორისო

facto დისკრიმინაცია

შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.“

63

-

აღნიშნულია სახალხო დამცველის ანგარიშში.
2006 წელს გაეროს მიერ მიღებული კონვენციის თანახმად დისკრიმინაცია შეზღუდული
შესაძლებლობის

საფუძველზე

გულისხმობს:

„შეზღუდული

შესაძლებლობის

საფუძველზე აღმოცენებულ ნებისმიერ განსხვავებას, გარიყვას ან აკრძალვას, რომლის
მიზანს ან შედეგს წარმოადგენს აღიარების, თანაბარი უფლებებისა და პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ, სამოქალაქო და ნებისმიერ სხვა სფეროში მათ
მიერ ფუნდამენტურ ღირებულებათა რეალიზების მინიმუმამდე დაყვანა ან სრული
უარყოფა; იგი მოიცავს დისკრიმინაციის ყველა ფორმას, მათ შორის უარს გონივრულ
მისადაგებაზე“.64
როგორც უკვე აღვნშნეთ, აღნიშნული კონვეციის რატიფიცირება სამწუხაროდ დღემდე არ
მომხდარა, რაც ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს და შეზღუდული
63
64

საქართველოს სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიში, გვ 495
გაეროს კონვეცია შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების შესახებ, მუხლი 2
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შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვის მექანიზმებს მნიშვნელოვნად
ასუსტებს, იმ ფონზე, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების
უფლებების დაცვის მექანიზმები საქართველოს კანონმდებლობაში ისედაც საკმაოდ
მწირია.
ასევე აღსანიშნავია, რომ სამწუხაროდ სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში (როგორც
საკანონმდებლო, ასევე კანონქვემდებარე) შშმ პირები მოხსენიებულნი არიან როგორც
„ინვალიდები“. ასეთ ჩანაწერს ვხვდებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (მუხლი
10, მუხლი 11, მუხლი 206-ის ფ) ქვეპუნქტი), საქართველოს კანონში ნოტარიატის შესახებ
(მუხლი 43), საქართველოს კანონში კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ (მუხლი 22, მე-3
ნაწილი, მუხლი 23 მე-5 ნაწილი), სისხლის სამართლის კოდექსში (მუხლი 44 მე-4 ნაწილი,
მუხლი 47 მე-5 ნაწილი, მუხლი 48 მე-4 ნაწილი)..სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების
გამგეობისა და საკრებულოს დადგენილებებში, თანამდებობის პირთა ბრძანებებში და
სხვა.

5.4 დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით,
დისკრიმინაციული

ხასიათის

ნორმებს

ვხვდებით

კანონქვემდებარე

ნორმატიულ

აქტებშიც, მაგალითად საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მინისტრის
ბრძანება „სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის წინააღმდეგ ჩვენებების
განსაზღვრის

შესახებ“

–

24-ე

პუნქტი

შიდსის

რისკ

ჯგუფს

მიაკუთვნებს

ჰომოსექსუალიზმს. მსგავსი რეგულაციის მატარებელია ჯანდაცვისა და სოციალური
დაცვის

მინისტრის

ფუნქციონირებისათვის

ბრძანებაც

-

სავალდებულო

„სისხლის

გადასხმის

ნორმატივების

დაწესებულებების

დამტკიცების

შესახებ“,

ამ

ბრძანების მე-18 მუხლში მითითებულია, რომ ჰომოსექსუალიზმი დონორის აივინფექციითა და ჰეპატიტით დაინფიცირების რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს. აღსანიშნია ის
ფაქტი, რომ მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია ჰომოსექსუალებს შიდსის მაღალი
რისკის ჯგუფს არ მიაკუთვნებს.65
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის ჩამონათვალში
სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია აღნიშნული არ არის, ეს ვერ მოგცემს
იმის საფუძველს, ვიფიქროთ რომ ამ ნიშნით განხორციელებული დიფერენცირებული
მოპყრობა დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაერთხელ
აღნიშნა, რომ კონსტიტუციის მე-14 მუხლში არსებული ნიშნები არ არის ამომწურავი.
შესაბამისად

მიგვაჩნია,

რომ

დისკრიმინაციის

აკრძალვა

შესაძლოა

სექსუალური

ორიენტაციის ნიშნით დიფერენცირებულ მოპყრობაზეც გავრცელდეს.

65

http://netgazeti.ge/GE/47/Life/4647/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%8
3%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83
%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.htm
[უკანასკნელად ნანახია 25.07.2013 1:02]
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LGBTIQ პირებისათვის დონაციის აკრძალვა ეწინააღმეგება საერთაშორისო დოკუმენტს
იოგიაკარტას პრინციპებსაც 66 - რომელიც გაეროს მიერაა აღიარებული. ეს პრინციპები
ფართოდ მიმოიხილავს ადამიანის უფლებების საკითხს სექსუალური ორიენტაციის
საკითხში.

„ყველას აქვს უფლება განახორციელოს თავისი უფლებები პრაქტიკაში,

სექსუალური ორიენტაციის თუ გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის
გარეშე. ყველა თანასწორია კანონის წინაშე და შესაბამისად თანაბრად უნდა იყოს დაცული
დისკრიმინაციიგან“.

67

ამ

დოკუმენტის

მიხედვით, გენდერული იდენტობისა

და

სექსუალური ორიენტაციის საფუძვლით დისკრიმინაცია ნიშნავს ყველანაირ გამოყოფას,
შეზღუდვას, განსხვავებას რომელიც დაფუძნებულია სექსუალურ ორიენტაციასა და
გენდერულ იდენტობაზე. ასეთი სახის დისკრიმინაცია ხშირად რასობრივ, ასაკობრივ,
რელიგიურ თუ სხვა ნიშნით დისკრიმინაციაშია გაერთიანებული.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის აღნიშნულ ბრძანებებში არსებული

ჩანაწერი

გასაჩივრებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, თუმცა სასამართლომ
შეაჩერა საქმის არსებითი განხილვა, ვინაიდან მოპასუხე მხარემ ითხოვა, რომ თავად
გადაეხედა აღნიშნული ჩანაწერისათვის და მასში შეეტანა შესაბამისი ცვლილებები.
გარკვეულწილად

დისკრიმინაციულ

ფონს

ქმნის

ის

ფაქტიც

რომ

სექსუალურ

უმცირესობებს არ აქვთ ქორწინების (რეგისტრაციის). ქორწინება მისი სამართლებრივი
შინაარსის გათვალისწინებით (თუ მას გამოვაცლით თანაცხოვრების კომპონენტს,
რომელიც დაცულია კონსტიტუციის მე-16 მუხლით) წარმოადგენს რა სამოქალაქო
გარიგებას, მხოლოდ სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ადამიანთათვის შეზღუდვის
დაწესება, ხელმისაწვდომი იყოს ის სიკეთეები, რომლების გარანტირებასაც საქართველოს
კანონმდებლობა

ქორწინებაში

მყოფი

პირებისათვის

ადგენს

დისკრიმინაციულია.

მაგალითად ასეთ ბენეფიტებს განეკუთვნება მემკვიდრედ ყოფნის უფლება (კანონისმიერი
მემკვიდრეობა და პირველი რიგის რიგითობა), ურთიერთრჩენის ვალდებულება,
საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის უფლება, პატიმრის ნახვის უფლება და
სხვა.

6. რეკომენდაციები
მოცემულ კვლევაში მიმოხილული იყო როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვასთან
დაკავშირებით არსებული საერთაშორისო და კონსტიტუციური სტანდარტები, ასევე
საქართველოს შიდა კანონმდებლობაში არსებული დისკრიმინაციული დებულებები და
არსებული პრაქტიკა.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო კონსტიტუცია მნიშვნელოვან გარანტიას ქმნის
ადამიანთა თანასწორობის დასაცავად და მას პირდაპირი მოქმედების ძალა გააჩნია,
საკანონდმებლო

სივრცეში

არსებული

რეგულაციები

თანასწორობას,

როგორც

კონსტიტუციურ პრინციპს ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამებიან.
მიღებული 2006 წლის 6-9 ნოემბერს, ინდონეზიაში.
67
იოგაკარტას პრინციპები, მე-2 პრინციპი (თანასწორობის უფლების და დისკრიმინაციის
აკრძალვის შესახებ), მარტი 2007
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გამომდინარე

ზემოთქმულიდან

სამართლებრივი

შეგვიძლია

პრობლემების

მივიჩნიოთ

გადაწყვეტა

რომ

კვლევაში

მნშვნელოვნად

ასახული

გააუმჯობესებს

საქართველოში ადამიანთა თანასწორობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას. მათ შორის
მნიშვნელოვანია:
1.

გადასახადებთან

დაკავშირებული

შეღავათები

თანაბრად

დაწესდეს

ყველა

რელიგიური ორგანიზაციისათვის;
2.

შემუშავდეს ისეთი სისტემა, რომელიც ყველა რელიგიურ ორგანიზაციისათვის

უზრუნველყოფს დაფინანსების მიღების სამართლიან წესს.
3.

„შრომის

შესაძლებელს

კოდექსში“
გახდის

განხორციელდეს

წინასახელშეკრულებო

იმდაგვარი

ცვლილებები,

უღტიერთობებისას

რომელიც

დისკრიმინაციის

თავიდან აცილებას.
4.

გაუქმდეს უცხოელებისათვის დაწესებული შეზღუდვები სასოფლო-სამეურნეო

მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებით;
5.

მოხდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის გაეროს

კონვენციის რატიფიცირება;
6.

განხორციელდეს ცვლილებები საქართველოს კანონმდებლობაში და სიტყვა

„ინვალიდი“ შეიცვალოს „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირით“;
7.

გაუქმდეს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებებში ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც

ჰომოსექსუალობა შიდსის რისკ ჯგუფად არის მიჩნეული.
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კანონმდებლობა
1.

საქართველოს კონსტიტუცია

2.

კონსტიტუციური შეთანხმება

„საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს

სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის“
3.

გაეროს კონვეცია შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა უფლებების შესახებ

4.

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს

შესახებ“,
5.

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცევლის შესახებ“

6.

საქართველოს შრომის კოდექსი

7.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

8.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

9.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

10.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

11.

საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ

12.

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

13.

საქართველოს კანონი პაციენტთა უფლებების შესახებ

14.

საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“

15.

საქართველოს კანონი „არასამხედრო ალტერნატიული სამსახურის შესახებ“

16.

საქართველოს

ჯანდაცვისა

და

სოციალური

დაცვის

მინისტრის

ბრძანება

„სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის წინააღმდეგ ჩვენებების განსაზღვრის
შესახებ“
17.

საქართველოს

„სისხლის

გადასხმის

ჯანდაცვისა

და

სოციალური

დაწესებულებების

დაცვის

მინისტრის

ფუნქციონირებისათვის

ბრძანება

სავალდებულო

ნორმატივების დამტკიცების შესახებ“

დამატებითი ლიტერატურა
1.

ადამიანის

უფლებები

და

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოს

სამართალწარმოების პრაქტიკა, თბილისი 2013
2.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის კომენტარი, ადეიშვილი,

ვინტერი ქიტოშვილი, თბილისი 2002
3.

წიგნი პაციენტებისთვის „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“ (გზამკვლევი)

4.

საქართველოს სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიში

5.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები, წიგნი პირველი, ნადარაია,

როგავა, რუხაძე, ბოლქვაძე, თბილისი 2012
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14.

Fredlin v. Sweden, -ECHR 1991 წლის 18 თებერვალი.

15.

Schuler-Zragan v. Switzerland, - ECHR 1993 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილება.

16.

Burghartz v. Switzerland, - ECHR 1994 წლის 22 თებერვლის გადაწყვეტილება.

17.

Inze v. Austria, - ECHR 1987 წლის 28 ოქტომბრის გადაწყვეტილება.

18.

Gagysuz v. Austria.- ECHR

19.

Wasa Liv Omsedigt and others v. Sweden.- ECHR

20.

Marckx. v. Belgium, - ECHR 1979 წლის 13 ივნისის გადაწყვეტილება.

21.

საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე

ტანაკას

მოსაზრება

დასავლეთ

აფრიკის საქმეზე (Judge Tanaka in the South West Africa case (ICJ Rep. 1966, 4)
22.

მოსამართლე ბონელოს თანმხვედრი აზრი საქმეზე Nachova and others v. Bulgaria (7

მოსამართლის პალატის გადაწყვეტილება)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები
1.

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოს

2010

27

წლის

დეკემბრის

გადაწყვეტილება №1/1/493 საქმეზე „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები: „ახალი
მემარჯვენეები“

და

„საქართველოს

კონსერვატიული

პარტია“

საქართველოს

პარლამენტის წინააღმდეგ“,
2.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 31 მარტის N2/1-392

გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე შოთა ბერიძე და სხვები საქართველოს
პარლამენტის წინააღმდეგ,
3.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 22 დეკემბრის #1/1/477

გადაწყვეტილება,
4.

საქართველოს

გადაწყვეტილება

საკონსტიტუციო

საქმეზე

ავთანდილ

სასამართლოს
კახნიაშვილი

2013

წლის

საქართველოს

6

აგვისტოს

პარლამენტის

წინააღმდეგ №1/4/535
5.

საქართველოს

გადაწყვეტილება

საკონსტიტუციო

საქმეზე

სასამართლოს

საქართველოს

მოქალაქე

2013

წლის

ტრისტან

11

ივნისის

მამაგულაშვილი

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ №1/3/534
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6.

საქართველოს

გადაწყვეტილება

საკონსტიტუციო

საქმეზე

სასამართლოს
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აპრილის
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