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შესავალი 

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (შემდგომში - საია) წინამდებარე 
ალტერნატიული მოსაზრებები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 
იდენტობის ჯგუფის საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების 
მდგომარეობას შეეხება. აღნიშნულ დოკუმენტში საია აფასებს საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მიერ მათი აღსრულების მიზნით გატარებულ ზოგად ღონისძიებებს და 
დამატებით, მიუთითებს იმ ზოგად ზომებზე, რომელთა გატარებაც, ჩვენი აზრით, 
აუცილებელია გადაწყვეტილებების ეფექტიანად აღსასრულებლად. 

I. იდენტობის ჯგუფის საქმეების მოკლე მიმოხილვა 

2. 2008 წლიდან დღემდე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს მიერ იდენტობის ჯგუფის საქმეებზე საქართველოს წინააღმდეგ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების პროცესს ზედამხედველობს. იდენტობის 
ჯგუფი 4 საქმეს აერთიანებს.  

1.1 იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (№ 73235/12, 12/05/2015) 

3. საქმე1 შეეხება 2012 წლის 17 მაისს, ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის 
საერთაშორისო დღეს, სახელმწიფოს მიერ მშვიდობიანი ლგბტ+ აქტივისტების 
არასათანადო დაცვას კონტრ-დემონსტრანტების მხრიდან მომდინარე ძალადობისგან და 
ამ ფაქტზე ეფექტიანი გამოძიების განუხორციელებლობას.  

4. მოცემულ საქმეზე ევროპულმა სასამართლომ ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის 
(წამების აკრძალვა) და მე-11 მუხლების (შეკრების და გაერთიანების თავისუფლება) 
დარღვევა დაადგინა მე-14 მუხლთან (დისკრიმინაციის აკრძალვა) ერთობლიობაში. 
სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ორგანიზატორებმა წინასწარ გააფრთხილეს 
პოლიცია დემონსტრაციის ჩატარების, ისევე როგორც მოსალოდნელი ძალადობის შესახებ. 
შესაბამისად, საქართველოში სექსუალური უმცირესობების მიმართ საზოგადოების 
ნაწილში არსებული უარყოფითი განწყობების ფონზე, პოლიციამ იცოდა ან უნდა 
სცოდნოდა კონტრ-დემონსტრანტების მხრიდან მომდინარე რისკების შესახებ და 
პოზიტიური ვალდებულების ფარგლებში დემონსტრანტების დაცვა ეკისრებოდა, რაც მან 
არ განახორციელა. სახელმწიფომ ასევე ვერ შეასრულა თავისი პროცედურული 
ვალდებულება, ჩაეტარებინა ეფექტიანი გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც 
უზრუნველყოფდა შესაძლო დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვეთას და ჰომოფობიური 
ძალადობის ჩამდენი პირების იდენტიფიცირებას.  

1.2 გლდანის კონგრეგაციის 97 წევრი და ოთხი სხვა პირი (№ 71156/01, 03/05/2007), ბეღელური 
და სხვები (№ 28490/02, 07/10/2014), ცარციძე და სხვები (№ 18766/04, 17/01/2017) საქართველოს 
წინააღმდეგ  
5. საქმეები2 შეეხება 1999-2001 წლებში იეჰოვას მოწმეების მიმართ სხვადასხვა ჯგუფების, 

მათ შორის, ექსტრემისტ მართლმადიდებელთა ჯგუფის, ასევე, ზოგიერთ შემთხვევაში, 
                                                           
1 იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (Identoba and Others v. Georgia), № 73235/12, 12/05/2015; 
2 გლდანის კონგრეგაციის 97 წევრი და ოთხი სხვა პირი საქართველოს წინააღმდეგ (97 Members of the 
Gldani Congregation of the Jehova’s Witnesses and 4 Others v. Georgia), no. 71156/01, 03/05/2007; ბეღელური 
და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (Begheluri and Others v. Georgia), no. 28490/02, 07/10/2014; ცარციძე 
და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (Tsartsidze and Others v. Georgia), no. 18766/04, 17/01/2017 
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სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ, რელიგიური ნიშნით განხორციელებულ ძალის 
გამოყენებასა და თავდასხმას, და ამ ფაქტებზე ეფექტიანი გამოძიების 
განუხორციელებლობას. 

6. სასამართლომ კონვენციის მე-9 მუხლის (აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება) 
დარღვევა დაადგინა მე-14 მუხლთან ერთობლიობაში, ხოლო ბეღელურის და გლდანის 
კონგრეგაციის საქმეებში დამატებით მე-3 მუხლის (არსებითი და პროცედურული 
ნაწილების) დარღვევა დაადგინა. სასამართლოს განმარტებით, კონკრეტულ 
ინციდენტებში სახელმწიფოს წარმომადგენელთა პირდაპირი მონაწილეობის, წაქეზების 
თუ სულ მცირე, ნების დართვის შედეგად, სახელმწიფომ ვერ შეასრულა თავისი 
ვალდებულება, რათა დაეცვა იეჰოვას მოწმეთა რელიგიის თავისუფლება. აღნიშნულით 
სახელმწიფომ ხელი შეუწყო ქვეყნის მასშტაბით იეჰოვას მოწმეების მიმართ ძალადობის 
წახალისებას. სასამართლომ ასევე მიუთითა, რომ სახელმწიფომ არ ჩაატარა ეფექტიანი 
გამოძიება, რომლის ფარგლებში უზრუნველყოფდა რელიგიური მოტივის გამოკვეთას, 
მიუხედავად იმისა, რომ იეჰოვას მოწმეებზე თავდასხმის დროს თავდამსხმელთა (როგორც 
კერძო პირების, ასევე სახელმწიფოს წარმომადგენლების) დისკრიმინაციული მოტივი 
აშკარა იყო საქართველოში იმ დროს გავრცელებული ცრურწმენებისა და ძალადობის 
მასშტაბების გათვალისწინებით.  

7. დამატებით, ცარციძის და ბეღელურის საქმეებში ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, 
რომ ეროვნულ სასამართლოებში მიმდინარე სამართალწარმოება იყო ზედაპირული და 
მიკერძოებული, რამაც განაპირობა მომჩივანთა პოზიციის დაუსაბუთებლად უარყოფა და 
პოლიციის ვერსიების იმთავითვე სიმართლედ მიჩნევა.  

1.3. მინისტრთა კომიტეტის 2019 წლის სექტემბრის გადაწყვეტილება 

8. მინისტრთა კომიტეტმა იდენტობის ჯგუფის საქმეები ბოლოს 2019 წლის სექტემბერში 
განიხილა. კომიტეტმა მიღებულ გადაწყვეტილებაში ხაზი გაუსვა, რომ გამოძიების დროს 
სიძულვილის მოტივის გამოკვეთა კვლავ პრობლემურია და ხშირ შემთხვევებში, როდესაც 
საქმე ეხება ლგბტ+ ადამიანების და იეჰოვას მოწმეების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს, არ 
ხდება დისკრიმინაციული მოტივის იდენტიფიცირება. დამატებით, კომიტეტმა მოუწოდა 
სახელმწიფოს, უზრუნველყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის შიგნით 
სპეციალიზირებული საგამოძიებო ნაწილის შექმნა. კომიტეტმა მწუხარებით აღნიშნა, რომ 
ლგბტ+ ადამიანები კვლავ ვერ ახერხებენ შეკრების უფლების რეალიზებას. ამ და სხვა 
ხარვეზებზე მითითებით, მინისტრთა კომიტეტმა სახელმწიფოს დამატებითი ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა.3  

II. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ზოგადი ღონისძიებების შესახებ 

9. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ იდენტობის ჯგუფის საქმეების აღსრულების 
თაობაზე ანგარიში მინისტრთა კომიტეტის წინაშე ბოლოს 2019 წლის 16 თებერვალს,4 

                                                           
3 ხელმისაწვდომია, http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-5894, [20.05.2020]; 
4 Communication from Georgia concerning the case of IDENTOBA AND OTHERS v. Georgia (Application  No. 
73235/12), 1355th meeting (September 2019) (DH), Action report (10/07/2019), §§ 24-86; ხელმისაწვდომია: 
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2019)795E, [27.04.2020];   

http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-5894
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2019)795E
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პარლამენტში კი 2020 წლის 31 მარტს წარადგინა.5 წარდგენილ ანგარიშებში სახელმწიფომ 
რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის ისეთ საკანონმდებლო 
ცვლილებებზე, როგორიცაა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 
საქართველოს კანონსა და სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონში შეტანილი 
ცვლილებები, რომელმაც ხელი შეუწყო ამ მექანიზმის გაძლიერებას და ასევე სისხლის 
სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილები, რომლითაც დისკრიმინაციული 
საფუძვლით დანაშაულის ჩადენის სასჯელის დამძიმება მოხდა. იუსტიციის სამინისტრომ 
ასევე, წარადგინა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიებისა 
და სისხლისსამართლებრივი დევნის კუთხით არსებული სტატისტიკური მონაცემები და 
დამატებით აღნიშნა, რომ 2019 წელს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების 
სტატისტიკური მოდულის გაუმჯობესების მიზნით მუშაობა დაიწყო.6 კომიტეტის წინაშე 
წარდგენილ ანგარიშში სამინისტრომ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ სახელმწიფო 
წარმომადგენლების მიერ ხდება ლგბტ+ ადამიანების მიმართ სოლიდარობის საჯაროდ 
გამოცხადება.7  

10. კომიტეტის წინაშე წარდგენილ დოკუმენტში სახელმწიფო ასევე უთითებს შსს-ს 
ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტზე როგორც ახლად შექმნილ მექანიზმზე, რომელიც 
დისკრიმინაციულად მოტივირებულ დანაშაულებს იძიებდა. როგორც ერთ-ერთი ზოგადი 
ღონისძიება, სახელმწიფომ დამატებით წარადგინა ინფორმაცია დისკრიმინაციისა და 
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების მიმართულებით სასამართლო თუ 
საგამოძიებო ორგანოების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნებისთვის 
ჩატარებული ტრენინგებისა და ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების შესახებ.  

III. ზოგადი ღონისძიებების აღსრულების ნაწილში გამოვლენილი ხარვეზები 

11. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველომ ბოლო წლების განმავლობაში უმცირესობის 
უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სამართლებრივი დაცვის 
მექანიზმები გარკვეულ ასპექტებში დახვეწა, დღევანდელი მდგომარეობით კვლავ მძიმე 
სიტუაციაა ლგბტ+ თემის და იეჰოვას მოწმეთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. 
შედეგად, ისინი საქართველოში კვლავ ერთ-ერთ მოწყვლად ჯგუფებად ითვლებიან.8  მათ 
უფლებრივ მდგომარეობას ამწვავებს ქვეყანაში არსებული დისკრიმინაციული მიდგომები 
და სტიგმებიც.9  

12. საკმაოდ ხშირია იეჰოვას მოწმეების მიმართ ფიზიკური ძალადობის განხორციელება ან/და 
რელიგიური საქმიანობის ხელშეშლა, იქნება ეს რელიგიური ლიტერატურის განადგურება 

                                                           
5 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2020, 44-9, ხელმისაწვდომია: https://info.parliament.ge/#law-
drafting/20249,  [27.04.2020];  
6 იქვე, 45; 
7 ამის მაგალითად მოყვანილია საქართველოს პრეზიდენტისა და თბილისის მერის მიერ ფეხბურთელ 
გურამ კაშიას საჯარო მხარდაჭერის შემთხვევა; 
8 სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან 
აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ (2019), 04.03.2020, 7, 21, ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/3cSpARE, [04.05.2020]; 
9 სახალხო დამცველის განცხადება ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებიდან 6 წელთან 
დაკავშირებით, 02.05.2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Xl3EIo, [04.05.2020]; 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/20249
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20249
https://bit.ly/3cSpARE
https://bit.ly/2Xl3EIo
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თუ საქმიანობის სხვაგვარი ხელშეშლა.10 სიტუაცია ასევე მწვავეა ლგბტ+ ადამიანებთან 
მიმართებით, რომლებიც თითქმის ყოველდღიურად განიცდიან ჩაგვრას და 
დისკრიმინაციას და ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან.  სახელმწიფოს წარმომადგენლების 
არაეფექტიანი ღონისძიებები, ხშირ შემთხვევაში უმოქმედობა, ასევე საჯარო პირების მიერ 
გაჟღერებული დისკრიმინაციული განცხადებები11 თუ შემწყნარებლური განცხადებების 
ნაკლებობა,12 აძლიერებს საზოგადოებაში ღრმად დამკვიდრებულ ჰომოფობიას და 
ტრანსფობიას და დამატებით, ხელს უწყობს ძალადობისა და დისკრიმინაციის 
წახალისებას. აღნიშნულს ადასტურებს Rainbow Index-ის მონაცემებიც, რომლის თანახმად, 
საქართველოს მაჩვენებელი სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებსა და 
სიძულვილის ენასთან ბრძოლის კუთხით მხოლოდ 25.6%-ია.13  

13. შესაბამისად, როგორც ლგბტ+ პირებთან, ასევე იეჰოვას მოწმეებთან დაკავშირებით 
საკმაოდ ბევრი გამოწვევა რჩება, მათ შორის, ამ ჯგუფის მიმართ განხორციელებულ 
სავარაუდო დანაშაულებზე დაწყებული გამოძიების არაეფექტიანობის და 
დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვეთის კუთხით. ამასთან, პრობლემურია ლგბტ+ თემის 
გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების რეალიზების საკითხი. დამატებით, პრობლემას 
წარმოადგენს ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ნაკლებობა მოსახლეობაში, რომელიც 
მიმართული იქნება არსებული განწყობებისა და სტიგმების შემცირებისკენ. გარდა ამისა, 
კვლავ არ არსებობს ერთიანი სტატისტიკის მეთოდოლოგია.  

14. აღნიშნული პრობლემები ქვემოთ დეტალურად იქნება განხილული და ამავდროულად, 
შემოთავაზებული იქნება ის რეკომენდაციები, რომლებიც სახელმწიფომ უნდა გაატაროს 
როგორც ინსტიტუციურ, ასევე სოციალურ დონეზე იდენტობის ჯგუფის საქმეების 
ეფექტიანად და სრულყოფილად აღსრულების მიზნებისთვის და ლგბტ+ ადამიანებისა და 
იეჰოვას მოწმეების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.  

3.1. შეკრებისა და გამოხატვის უფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებული პრობლემები 

15. ლგბტ+ თემის წევრების მიერ გამოხატვის და შეკრების უფლებით სარგებლობის კუთხით 
მდგომარეობა კვლავ კრიტიკულია. 2013 წლის 17 მაისის მძიმე გამოცდილების 
მიუხედავად, ხელისუფლება უკვე წლებია ვერ უზრუნველყოფს ლგბტ+ ადამიანების 
შეკრების თავისუფლების დაცვას და ღიად ახდენს ლგბტ+ ადამიანების და მათი 
უფლებების უგულებელყოფას.14  

                                                           
10 სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან 
აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ (2019), 04.03.2020, 36; 
11 Human Rights Watch, World Report 2019, Georgia, ხელმისაწვდომია: https://www.hrw.org/ka/world-
report/2019/country-chapters/326092, [04.05.2020]; 
12 „კოალიცია თანასწორობისთვის“, განცხადება „მოვუწოდებთ შსს-ს ძალადობრივი ჯგუფების 
მუქარაზე ადეკვატური რეაგირებისკენ“, 11.05.2019, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2LMXNWZ, 
[04.05.2020]; 
13 ხელმისაწვდომია: https://rainbow-europe.org/country-ranking#, [04.05.2020]; „კოალიცია 
თანასწორობისთვის“, განცხადება ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის 
საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, 17.05.2019, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3g9gHW3, 
[04.05.2020]; 
14 „კოალიცია თანასწორობისთვის“, განცხადება „ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები 14 
ივნისსა და 16 ივნისს განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანებიან“, 17.06.2019, ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/2LObUvm, [04.05.2020]; 

https://www.hrw.org/ka/world-report/2019/country-chapters/326092
https://www.hrw.org/ka/world-report/2019/country-chapters/326092
https://rainbow-europe.org/country-ranking
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16. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2019 წლის „თბილისი პრაიდის“ მიერ ორგანიზებულ 
ღირსების მარშთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები. კერძოდ, „თბილისის 
პრაიდის“ ორგანიზატორებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ შინაგან საქმეთა 
სამინისტრომ უარი განაცხადა, „ღირსების მარშის“ ჩატარებისას უზრუნველეყო 
მონაწილეთა უსაფრთხოება15 და განმარტა, რომ „...დაგეგმილ ადგილებზე და ფორმატით 
ღონისძიებების ჩატარება, პროცესში ჩართული პირების უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით, შეუძლებელია...“ 16 სანაცვლოდ თემის 
წევრებს არაპროპორციული ალტერნატივა, კერძოდ, მარშის დახურულ სივრცეში17 
ჩატარება შესთავაზა.18 სახელმწიფოს აღნიშნული ნაბიჯი ფაქტობრივად მისი პოზიტიური 
ვალდებულების შესრულებაზე უარის ტოლფასია.  

17. ამასთან,  ქვეყანაში ჰომო/ბი/ტრანსფობიის მაღალი დონის და სახელმწიფოს მიერ თავისი 
პოზიტიური ვალდებულების შეუსრულებლობის და არათანმიმდევრული პოლიტიკის 
შედეგია, რომ ლგბტ+ თემის ნაწილი საერთოდ უარს ამბობს 17 მაისის საჯარო სივრცეში 
მანიფესტაციის ფორმით აღნიშვნაზე.19 შესაბამისად, ლგბტ+ თემის მდგომარეობა 
გამოხატვის და შეკრების უფლების რეალიზაციის კუთხით არათუ გაუმჯობესდა, არამედ 
უარესდება. ამ პირობებში კი ვერ ჩაითვლება, რომ იდენტობის საქმეში აღწერილი 
პრობლემა სახელმწიფოს მიერ აღმოფხვრილია.  

3.2. შსს-ში სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან საბრძოლველად სპეციალური 
დანაყოფის არარსებობა  

18. სახელმწიფოს მიერ გატარებული გარკვეული ნაბიჯების მიუხედავად, დღევანდელი 
მოცემულობით, დისკრიმინაციული დანაშაულების გამოძიება და პრევენცია კვლავ 
სერიოზულ გამოწვევად რჩება. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მნიშვნელოვან 
საშუალებას წარმოადგენს შსს-ს შემადგენლობაში სიძულვილით მოტივირებულ 
დანაშაულებთან ბრძოლის სპეციალური დანაყოფის შექმნა, რომლის ფუნქციაც უშუალოდ 
ამ კატეგორიის დანაშაულების გამოძიება იქნება. იმის მიუხედავად, რომ შსს-ში ადამიანის 
უფლებათა დეპარტამენტის შექმნა პოზიტიურ ნაბიჯად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, ის 
ნამდვილად არ ჩაითვლება საკმარის მექანიზმად, რადგან ამ დეპარტამენტის ფუნქციას 
მიმდინარე გამოძიებაზე მონიტორინგის განხორციელება წარმოადგენს და არა უშუალოდ 
გამოძიების წარმოება. რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის 
თანახმად, ხსენებული დეპარტამენტი ვერ გამოდგება სამართალდამცავი უწყების მიერ 
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების სპეციალიზირებული გამოძიების 

                                                           
15 ხელმისაწვდომია: https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrosgantskhadeba/12775, [18.05.2020]; 
16 საია-ს განცხადება ჰომოფობიის, ტრანსფობიის და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო 
დღესთან დაკავშირებით, 17.05.2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3e4gRMp, [21.05.2020]; 
17 ნეტგაზეთი, თბილისის პრაიდი: შსს-მ „ღირსების მარშს“ კლუბში ან სტადიონზე ჩატარება 
შემოგვთავაზა, 31.05.2019, ხელმისაწვდომია: https://netgazeti.ge/news/368709/, [18.05.2020]; 
18 „კოალიცია თანასწორობისთვის“, დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა 
ჯგუფისთვის საქართველოში – 2019 წლის ანგარიში, 47, ხელმისაწვდომია: http://www.equality.ge/5845, 
[18.05.2020]; 
19 „კოალიცია თანასწორობისთვის“, განცხადება „კოალიცია თანასწორობისთვის საქართველოს 
მთავრობას და შინაგან საქმეთა სამინისტორს მიმართავს“, 01.06.2019, ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/3cM0a8p, [04.05.2020]; 

https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrosgantskhadeba/12775
https://bit.ly/3e4gRMp
https://netgazeti.ge/news/368709/
http://www.equality.ge/5845
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გაძლიერების საშუალებად.20 ევროპული კომისიის მსგავსად, მინისტრთა კომიტეტმაც 
ნათლად მიუთითა საქართველოს, რომ შექმნას სპეციალიზირებული საგამოძიებო 
დანაყოფი.21 ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის შექმნით მინისტრთა კომიტეტის 
მოთხოვნა შესრულებულად ვერ ჩაითვლება, შესაბამისად, საქართველოს მიერ ეს 
რეკომენდაცია დღემდე შეუსრულებელი რჩება. აღნიშნული კი სხვა საკითხებთან ერთად 
მნიშვნელოვან დაბრკოლებას წარმოადგენს ლგბტ+ და იეჰოვას მოწმეების მიმართ 
ჩადენილი დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიების წარმოებისთვის.  

19. შესაბამისად, კრიტიკულად აუცილებელია, შსს-ს შემადგენლობაში შეიქმნას 
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოსაძიებლად უფლებამოსილი 
სპეციალური დანაყოფი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება სპეციალური ექსპერტიზის 
მქონე პირებისგან. მსგავსი დანაყოფის არსებობა იქნება ერთ-ერთი გარანტი ამგვარი 
დანაშაულების წინააღმდეგ ეფექტიანად საბრძოლველად. 

3.3. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიებისას დისკრიმინაციული მოტივის 
გამოკვეთის პრობლემა  

20. კვლავ პრობლემად რჩება სიძულვილის ენისა და სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიება და  ჩამდენ პირთა დასჯა.22 ამ კუთხით პრობლემა 
იკვეთება ერთი მხრივ, დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვეთაში და მეორე მხრივ, 
გამოძიების გონივრულ ვადაში წარმართვის კუთხით. სახალხო დამცველის ანგარიშის 
თანახმად, ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა და იეჰოვას მოწმეთა მიმართ სავარაუდო 
სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე გამოძიების მიმდინარეობისას კვლავ 
იკვეთება დისკრიმინაციული მოტივის დადგენის პრობლემა, მათ შორის, ხშირ 
შემთხვევაში გაურკვეველი რჩება, კონკრეტულად რა საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება 
საგამოძიებო ორგანოების მიერ მოტივის გამოსავლენად და რამდენად საფუძვლიანად 
ხდება ამ საკითხის გამოკვლევა.23 გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს გამოძიების 
დროში გაჭიანურება, რაც საბოლოოდ აზრს უკარგავს როგორც სიძულვილის მოტივის 
გამოკვეთას, ასევე მსხვერპლს უჩენს უსამართლობის განცდას თავად სამართალდამცავი 
სისტემის მიმართ.24  

3.4 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დისკრიმინაციული მოტივის 
არარსებობასთან დაკავშირებული ხარვეზი 

21. დღეს მოქმედი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი არ გამოყოფს 
დისკრიმინაციულ მოტივს, როგორც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელ გარემოებას. შესაბამისად, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ქმედება 

                                                           
20 ECRI, CRI(2019)4 Conclusions on the implementation of the recommendations in respect of Georgia subject 
to interim followup, 05.03.2019, 5, ხელმისაწვდომია: https://rm.coe.int/ecri-conclusions-on-the-
implementation-of-the-recommendations-in-respe/1680934a7e, [28.03.2020]; 
21 იხ. CM/Notes/1355/H46-8, 25.09.2019, 7, 
ხელმისაწვდომია: http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Del/Dec(2019)1355/H46-8E, [28.04.2020];  
22 საია-ს განცხადება ჰომოფობიის, ტრანსფობიის და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო 
დღესთან დაკავშირებით, 17.05.2020, 
23 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, 
მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ, ციტ. ზემოთ, 2019, 35, 37; 
24 იქვე, 37; 

https://rm.coe.int/ecri-conclusions-on-the-implementation-of-the-recommendations-in-respe/1680934a7e
https://rm.coe.int/ecri-conclusions-on-the-implementation-of-the-recommendations-in-respe/1680934a7e
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Del/Dec(2019)1355/H46-8E


9 
 

სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის სიმძიმეს ვერ აღწევს, მაგრამ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევას წარმოადგენს, შესაბამისი უწყებების მიერ არ ხდება 
დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვეთა და შეფასება. ამ პირობებში სათანადო 
ყურადღების მიღმა რჩება სიძულვილის მოტივით ჩადენილი ასეთი ქმედებები. გარდა 
ამისა, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დისკრიმინაციული მოტივის 
არარსებობის პირობებში შეუძლებელია სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ 
ქმედებებზე შესაბამისი უწყებების მხრიდან გამართული სტატისტიკის წარმოება.25  

22. სახალხო დამცველი სპეციალურ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ ზოგიერთ შემთხვევებში 
გამოძიების შეწყვეტის შემდეგ ფაქტი კვალიფიცირდება როგორც ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა. თუმცა, პირის სამართალდამრღვევად ცნობის შემთხვევაშიც, 
შესაბამისი დადგენილებიდან არ იკვეთება, რომ მსხვერპლს ზიანი დისკრიმინაციული 
საფუძვლით მიადგა.26 აღნიშნული ფაქტი დამატებით ადასტურებს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსში არსებულ ხარვეზს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 
სათანადო საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება, რომელიც 
სამართალდარღვევათა კოდექსში დისკრიმინაციულ მოტივს, როგორც 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებას განსაზღვრავს.  

3.5. ხანდაზმულობის ვადებთან დაკავშირებული ხარვეზები 

23. როგორც იდენტობის ჯგუფის საქმეების აღსრულების პროცესმა აჩვენა, მნიშვნელოვან 
გამოწვევად გვევლინება ხანდაზმულობის ვადა. კერძოდ, იდენტობის ჯგუფის საქმეებზე 
ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულების თაობაზე მთავრობის მიერ წარდგენილი 
ინფორმაციის თანახმად, ოთხივე საქმეში მომხდარ ინციდენტებზე პასუხისმგებელ პირთა 
ქმედებები არის ხანდაზმული სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი ნორმების 
თანახმად. შესაბამისად, საგამოძიებო უწყება მოკლებულია შესაძლებლობას, 
კონკრეტული პირების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყოს.27  

24. კანონის უკუძალის პრინციპის გათვალისწინებით, მოცემულ საქმეებზე, ცხადია, ვეღარ 
მოხდება ხანდაზმულობის ვადის აღდგენა და კონკრეტულ პირთა უფლებრივი 
მდგომარეობის გაუარესება. თუმცა, აღნიშნულ საქმეებში წამოჭრილმა პრობლემამ 
ნათლად გამოავლინა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ ღონისძიებების გატარების 
საჭიროება, რათა მომავალში მოხდეს მსგავსი მოცემულობის თავიდან არიდება.  

25. იუსტიციის სამინისტრო მინისტრთა კომიტეტში იდენტობის ჯგუფის საქმეების 
აღსრულებასთან დაკავშირებით 2019 წელს წარდგენილ ანგარიშში მიუთითებს, რომ 
იდენტობის ჯგუფის საქმეების დაზარალებულებისთვის არსებული კანონმდებლობა 
სამოქალაქო სამართალწარმოების შედეგად კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობას 
ითვალისწინებს.28 კერძოდ, სამინისტრო აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ 

                                                           
25 ხელმისაწვდომია: http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2019)939E, [30.04.2020]; 
26 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, 
მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ, ციტ. ზემოთ, 2019, 37; 
27 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2020, 42, 44; 
28 Communication from Georgia concerning the case of IDENTOBA AND OTHERS v. Georgia (Application  No. 
73235/12), 1355th meeting (September 2019) (DH), Action report (10/07/2019), §§ 16-21;  

http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2019)939E
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დაზარალებულები თვლიან, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე ხანდაზმულობის ვადის 
გასვლა საგამოძიებო ორგანოების ბრალეულობით მოხდა, მათ შეუძლიათ, სამოქალაქო 
სასამართლოს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით მიმართონ. სამინისტრო დამატებით 
სამოქალაქო კოდექსის შესაბამის მუხლებზე, მათ შორის 992, 413 და 1005 (1) მუხლებზე 
უთითებს, როგორც მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძველზე. ამ კუთხით უნდა 
აღინიშნოს, რომ სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული სამოქალაქო საშუალება არის 
ხანდაზმული. სამოქალაქო კოდექსი თავის მხრივ ადგენს მოთხოვნის ხანდაზმულობის 
ვადებს, კოდექსის თანახმად, დელიქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის 
უფლების ხანდაზმულობის ვადა არის სამი წელი იმ მომენტიდან, როცა დაზარალებულმა 
შეიტყო ზიანის ან ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირის შესახებ, წინამდებარე 
საქმეებისთვის, ეს მომენტი იქნებოდა, კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებზე 
ხანდაზმულობის ვადის გასვლის მომენტი, რითაც მათ ზიანი მიადგათ და ასევე, 
სავარაუდო ზიანის ანაზღაურებაზე ვალდებული პირიც გამოიკვეთა. სწორედ სისხლის 
სამართლის საქმეზე ხანდაზმულობის ვადის გასვლიდან უნდა მომხდარიყო სამოქალაქო 
სასამართლოსთვის მიმართვის 3 წლიანი ვადის ათვლა, რაც მოცემული მომენტისთვის, 
იდენტობის ჯგუფის ყველა საქმეზე გასულია. შედეგად, აღნიშნული მექანიზმი, 
ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო, ამ ჯგუფის საქმეების დაზარალებულებისთვის 
ვერ ჩაითვლება სამართლებრივი დაცვის ალტერნატიულ საშუალებად. გარდა ამისა, 
კითხვის ნიშნებს აჩენს ამ მექანიზმის ეფექტიანობაც. სამინისტროს არ წარმოუდგენია 
ეროვნული სასამართლოების მიერ მიღებული რომელიმე გადაწყვეტილება, რომელიც 
სისხლის სამართლის საქმეზე სწორედ საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლების 
ქმედების შედეგად ხანდაზმულობის ვადის გასვლას და აღნიშნულის გამო ზიანის 
ანაზღაურების მოთხოვნას შეეხება. სამინისტროს მიერ საღინაძის საქმეზე მითითება 
არასწორია, რადგან აღნიშნული საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ქონების 
ჩამორთმევის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას შეეხებოდა. შესაბამისად, 
საღინაძის საქმის ფაქტობრივი გარემოებები არსებითად განსხვავდება ხანდაზმულობის 
ვადის გასვლის გამო შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოების წინააღმდეგ საჩივრის 
შეტანისგან და ვერ გამოდგება არსებული მექანიზმის ეფექტიანობის საჩვენებლად. 
სამოქალაქო სასამართლოსთვის მიმართვის სამ-წლიანი ვადა გასული რომც არ იყოს, ამ 
კუთხით, ასევე, პრობლემური იქნება თავად საჩივრის საფუძვლიანობა. კერძოდ, 
მიმართვის შემთხვევაში სამოქალაქო სასამართლოებს მოუწევთ, წარმოებული გამოძიება 
და გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების ეფექტიანობა 
შეაფასონ, რომელიც სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ საქმეთა განმხილველი კოლეგიის 
კომპეტენციას სცილდება.   

26. შესაბამისად, სამინისტროს მიერ იდენტობის ჯგუფის საქმეების დაზარალებულებისთვის 
შეთავაზებული ეს მექანიზმი არ წარმოადგენს დარღვეული უფლების აღდგენისთვის 
ეფექტიან საშუალებას.  

3.6. ერთიანი სტატისტიკური მონაცემების არარსებობა  

27. იუსტიციის სამინისტროს მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი სტატისტიკური 
მონაცემი აჩენს კითხვებს, რომლებზე პასუხებიც ანგარიშში არ ჩანს. მაგალითისთვის, 
სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაციის თანახმად, 2016-2019 წლებში სიძულვილის 
მოტივის შესწავლა 631 სისხლის სამართლის საქმეში მიმდინარეობდა, ამათგან 2016 წელს 
სიძულვილის მოტივი 63 სისხლის სამართლის საქმეში იქნა შესწავლილი, 2017 წელს - 86 
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საქმეში, 2018 წელს - 210 საქმეში, ხოლო 2019 წელს - 272 სისხლის სამართლის საქმეში. 
სამწუხაროდ, აღნიშნული ინფორმაცია არ შეიცავს დეტალურ სტატისტიკურ მონაცემებს 
თითოეულ ნიშანთან დაკავშირებით. კერძოდ, რამდენ საქმეში მოხდა სექსუალური 
ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ან რელიგიის ნიშნის შესწავლა.  

28. დამატებით, სამინისტრო აღნიშნავს, რომ 2016-2019 წლებში სისხლისსამართლებრივი 
დევნა 422 პირის მიმართ დაიწყო და შემდეგ უთითებს, რომ 2019 წელს განაჩენი სულ 103 
პირის მიმართ დადგა. სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ამ ინფორმაციიდან ასევე, 
გაურკვეველი რჩება, 2016-2019 წლებში რა შედეგი დადგა დანარჩენ 319 საქმეზე. 
სამინისტროს მიერ წარდგენილი სტატისტიკიდან ისიც არ ჩანს, ამ 103 საქმიდან რამდენში 
იყო მითითებული სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ან რელიგიის 
ნიშანი. 

29. გარდა ამისა, სამინისტრო აღნიშნავს, რომ 103 პირის მიმართ გამოტანილი განაჩენებიდან, 
97 საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგა, 6 საქმეში კი გამამართლებელი. დამატებით, 
სამინისტრო უთითებს, რომ 2019 წლის გამამტყუნებელი განაჩენებიდან, სსკ-ის 531 მუხლი 
(სასჯელის დამამძიმებელი გარემოებები) გამოყენებულ იქნა 33%-ში.29 თუმცა, აღნიშნული 
მონაცემები არ იძლევა ინფორმაციას შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 1) 
კონკრეტულად რამდენ საქმეში მოხდა 531 მუხლის გამოყენება; 2) რატომ არ იყო საქმეების 
დანარჩენ 67%-ის შემთხვევაში 531 მუხლი გამოყენებული, კერძოდ, პროკურატურას არ 
ჰქონდა გამოყოფილი სიძულვილის მოტივი ბრალის შესახებ დადგენილებაში თუ 
სასამართლომ ვერ დაინახა დისკრიმინაციული მოტივის არსებობა მიუხედავად იმისა, 
რომ ბრალის შესახებ დადგენილებაში აღნიშნული მოტივი მითითებული იყო 
პროკურატურის მიერ. შესაბამისად, დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვეთის კუთხით 
არსებული სიტუაციის სათანადოდ შესაფასებლად, აუცილებელია, სამინისტრომ უფრო 
სრულყოფილი სტატისტიკა წარმოადგინოს.  

30. ამასთან, ზემოთ ხსენებული საკითხები კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს, სიძულვილით 
მოტივირებულ დანაშაულებზე უწყებებს შორის სტატისტიკური მონაცემის შეგროვების 
ერთიანი მეთოდოლოგიის დანერგვის აუცილებლობას. სამინისტროს განცხადებით, 
აღნიშნულ მეთოდოლოგიაზე მუშაობა 2019 წელს დაიწყო და 2020 წელსაც გაგრძელდება. 
თუმცა, მნიშვნელოვანია, დროულად მოხდეს ერთიანი სტატისტიკის შეგროვების 
მეთოდოლოგიის შემუშავება, რადგან ამ მონაცემების არარსებობა ხელს უშლის 
სახელმწიფოს პრევენციულ პოლიტიკას და სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულების წინააღმდეგ სათანადო ბრძოლას.  

3.7. ცნობიერების ამაღლების კამპანიების საჭიროება 

31. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სექსუალური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ 
შეშფოთებას იწვევს ქვეყანაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულებები და 
ჰომო/ბი/ტრანსფობიის მაღალი დონე. აღნიშნული განწყობები იყო ერთ-ერთი ძირითადი 
ფაქტორი, რამაც განაპირობა ის ინციდენტები, რაც იდენტობის ჯგუფის საქმეებში 
მომჩივნების მიერ იყო წამოჭრილი. ლგბტ+ თემის და იეჰოვას მოწმეების მიმართ 
სიძულვილის ენის გამოყენების სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია ისევე როგორც ამ 

                                                           
29 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2020, 45; 
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ჯგუფების მიმართ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენა.30  ამასთან, იმის 
ნაცვლად, რომ ლგბტ+ და რელიგიური ჯგუფების მხარდასაჭერად სახელმწიფოს 
წარმომადგენლებმა მკაფიო განცხადებები გააკეთონ, საპარლამენტო და აღმასრულებელი 
ხელისუფლების წარმომადგენლები თავადვე იყენებენ სიძულვილის ენას.31 

32. საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს ხშირად უმცირესობების პრობლემების თუ მათი 
უფლებების შესახებ სათანადო ინფორმაციის და ცოდნის არქონა იწვევს. სამინისტროს 
მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ბოლო პერიოდში ჩატარებული ტრენინგების შესახებ 
აჩვენებს, რომ მხოლოდ 2 ღონისძიება გაიმართა სკოლის მოსწავლეებთან, პედაგოგებთან, 
სტუდენტებთან. მთავრობის მიერ განხორციელებული სხვა აქტივობებში კი ძირითადად 
პროკურორები და გამომძიებლები იყვნენ ჩართული. შესაბამისად, აღნიშნული 
მთავრობის მიერ განხორციელებული საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიების სიმწირეს ადასტურებს.  მნიშვნელოვანია ამ კუთხით მთავრობის აქტივობების 
გააქტიურება და ისეთი კამპანიების დაგეგმვა, რომელიც მიმართული იქნება ლგბტ+ და 
რელიგიური უმცირესობების უფლებების შესახებ არსებული განწყობების შესაცვლელად. 
მსგავსი ტიპის ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს მნიშვნელოვანი როლი აქვს 
საზოგადოებაში ტოლერანტობის გაღვივებისთვის.32 

33. დამატებით, კიდევ ერთ გამოწვევას წარმოადგენს პოლიციელთა მხრიდან სიძულვილით 
მოტივირებული დანაშაულების მსხვერპლებთან მიმართებით არსებული 
დისკრიმინაციული დამოკიდებულება.33 მსგავსი დამოკიდებულება მსხვერპლებში 
დაუცველობის განცდას აჩენს და არსებული სისტემის მიმართ ნდობის დაკარგვას იწვევს. 
პოლიციელთა მხრიდან გამოვლენილი ფობიური ქცევა და დამოკიდებულებები 
დანაშაულის შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოსადმი მიმართვის მნიშვნელოვან 
ბარიერებს წარმოადგენს. შედეგად, მსგავსმა მიდგომამ შესაძლოა, სამართალდამცავი 
უწყებებისთვის მიმართვიანობა შეამციროს.34 ამ კუთხით, ასევე, აუცილებელია მოხდეს 
ისეთი აქტივობების დაგეგმვა, რომელიც მიმართული იქნება სამართალდამცავებსა და 
უმცირესობების ამ კონკრეტულ ჯგუფებს შორის არსებული ბარიერების შემცირებისა და 
ნდობის გამყარებისკენ.  

IV. რეკომენდაციები სახელმწიფოს მიერ ზოგადი ღონისძიებების სრულყოფილად 
აღსასრულებლად 

1. შეიქმნას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის შიგნით სპეციალიზირებული 
საგამოძიებო ერთეული, რომელსაც სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების 
გამოძიების უფლებამოსილება ექნება. 

2. კანონის უკუძალის პრინციპის გათვალისწინებით, მოცემულ საქმეებზე, ცხადია, ვეღარ 
მოხდება ხანდაზმულობის ვადის აღდგენა და კონკრეტულ პირთა უფლებრივი 

                                                           
30 Hate Speech, Hate Crime, and Discrimination in Georgia: Attitudes and Awareness, Council of Europe, 2018, 
45-48; ხელმისაწვდომია: https://rm.coe.int/hate-crime-hate-speech-and-discrimination-in-attitudes-and-
awareness-e/16808ef62a, [19.05.2020]; 
31 იქვე; 
32 იქვე, 8;  
33 „კოალიცია თანასწორობისთვის“, დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა 
ჯგუფისთვის საქართველოში – 2019 წლის ანგარიში, 11; 
34 იქვე, 46. 

https://rm.coe.int/hate-crime-hate-speech-and-discrimination-in-attitudes-and-awareness-e/16808ef62a
https://rm.coe.int/hate-crime-hate-speech-and-discrimination-in-attitudes-and-awareness-e/16808ef62a
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მდგომარეობის გაუარესება. თუმცა, აღნიშნულ საქმეებში წამოჭრილმა პრობლემამ 
ნათლად გამოავლინა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ ღონისძიებების გატარების 
საჭიროება, რათა მომავალში მოხდეს მსგავსი მოცემულობის თავიდან არიდება.  

3. შევიდეს ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლითაც 
განისაზღვრება დისკრიმინაციული მოტივის, როგორც პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელი გარემოების, გამოკვეთის შესაძლებლობა. 

4. დროულად შემუშავდეს და დაინერგოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე 
ერთიანი სტატისტიკური მონაცემის შეგროვების მეთოდოლოგია. 

5. განხორციელდეს დისკრიმინაციის აკრძალვისა და სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები.  

6. გატარდეს შესაბამისი აქტივობები და ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს 
სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებსა და ლგბტ+ და რელიგიური 
უმცირესობებს შორის ნდობის გამყარებას.  
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