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საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 04 აპრილის  

რეკომდაციის  სამართლებრივი ანალიზი  

 

საქართველოს სახალხო დამცველმა ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდული ორგანიზაცია 

ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის’’ მიმართვის საფუძველზე შეზღუდული 

შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციულ მოპყრობად შეაფასა 2017 წელს ეტლით 

მოსარგებლე  ამავე ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ კაკაბაძის მიმართ ქ. 

ბათუმში არსებული სანოტარო ბიუროების მიერ, მისთვის შეთავაზებული და 

მიწოდებული მომსახურება.  შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, 

როგორც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ნოტარიატის სახელმწიფო 

მარეგულირებელ უწყებას მიეცა რეკომენდაცია უზრუნველეყო ეტლით 

მოსარგებლეთათვის სანოტარო მომსახურების ჯეროვანი მიწოდება გეოგრაფიული 

მისაწვდომობის გათვალისწინებით. 

საქართველოს სახალხო დამცველის ზემოთ აღნიშნული გადაწყვეტილება 

მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიმართულებით, კერძოდ:  

პირველი - ამ გადაწყვეტილებით მოხდა საქართველოში არსებული  ნოტარიატის   

სერვისების არამარტო ეტლით მოსარგებლეთათვის,  არამედ ზოგადად შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა თემისთვის მისაწვდომობის ვალდებულების 

სამართლებრივი დადასტურება; 

მეორე - შეიქმნა სამართლებრივი საფუძველი იუსტიციის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში არსებული სხვა სახელმწიფო სერვისების (მგ. იუსტიციის სახლის, 

საჯარო რეესტრის ეროვნული საგენტოს, აღსრულების ეროვნული ბიუროს  

სერვისების) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირების 

მოთხოვნისა;  

მესამე -  სახალხო დამცველის ეს რეკომენდაცია იძლევა საშუალებას იგი გამოყენებულ 

იქნეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სამართლებრივი  

ადვოკატირებისას დავის განმხილველ ნებისმიერ სხვა ორგანოში,  მათ შორის 

სასამართლოშიც.   



სახალხო დამცველმა წინამდებარე საქმეზე მსჯელობისას იხელმძღვანელა, როგორც 

საქართველოს შიდა კანონმდბლობით [1, 2]    ასევე ადამიანის უფლებათ დაცვის 

საერთაშრისო სამართლებრივი აქტებით [3, 4] და რაც მთავარია, საქმეზე 

დისკრიმინაციის დასასაბუთებლად გამოიყენა ადამიანის უფლებათა დაცვის  შიდა 

და საერთაშრისო  ავტორიტეტული   ორგანოების გადაწყვეტილებები [5, 6],  რითაც 

ნათლად წარმოჩნდა სახელმწიფოს   შიდა და საერთშორისო სამართლებრივი 

ვალდებულება სათანადოდ დაიცვას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებები საჯარო სერვისების მიწოდებისას. 

სახალხო დამცველი მოცემულ საქმეზე მსჯელობისას დაეყრდნო  საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს [5; 6] კონსტიტუცის   მე-14 

(ამჟამინდელი მე-11 მუხლი ) მუხლის განმარტებასთან   დაკავშირებით, რომ იგი  

წარმოადგენს „თანასწორობის უნივერსალურ კონსტიტუციურ ნორმა-პრინციპს, 

რომელიც გულისხმობს ადამიანების სამართლებრივი დაცვის თანაბარი პირობების 

გარანტირებას.... ეს პრინციპი წარმოადგენს დემოკრატიული და სამართლებრივი 

სახელმწიფოს როგორც საფუძველს, ისე მიზანს.“  

სახალხო დამცველი ასევე იმეორებს  სასამართლოს  განმარტებას, რომ   კანონის წინაშე 

თანასწორობის  უფლება არ გულისხმობს, ბუნებისა და შესაძლებლობის 

განურჩევლად, ყველა ადამიანის ერთსა და იმავე პირობებში მოქცევას. მისგან 

მომდინარეობს მხოლოდ ისეთი საკანონმდებლო სივრცის შექმნის ვალდებულება, 

რომელიც ყოველი კონკრეტული ურთიერთობისთვის არსებითად თანასწორთ 

შეუქმნის თანასწორ  შესაძლებლობებს, ხოლო უთანასწოროებს პირიქით.  

რეკომენდაციაში „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტზე მითითებით კი სახალხო 

დამცველი  ადგენს, რომ ,,აღნიშნული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარე, შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ ირიბი  დისკრიმინაცია სახეზეა, როდესაც არსებული წესი ან 

პრაქტიკა არის ნეიტრალური - უფლებით სარგებლობისას არ აწესებს შეზღუდვას 

რომელიმე ჯგუფის მიმართ, თუმცა, არაპირდაპირ, გამორიცხავს რომელიმე პირის ან 

პირთა ჯგუფის მიერ უფლების გამოყენებას, ვინაიდან ეს უკანასკნელნი ვერ 

აკმაყოფილებენ რაიმე კრიტერიუმს. ამასთან, ამგვარი მიდგომით პირს ხელი ეშლება 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებით სარგებლობისას, 

არ არსებობს ლეგიტიმური მიზანი ანდა განსხვავებული მოპყრობა  ასეთი მიზნის 

მიღწევის არაპროპორციული საშუალებაა [11. გვ. 4, პარაგრაფი 2 ]. 

ზემოთ აღნიშნულ შიდასამართლებრივ ნორმებსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვტილებებზე მითითებით, სახალხო დამცველმა პრაქტიკულად აღნიშნა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სხვათა თანასწორად დაცვის 

აუცილებლობა, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში ზოგჯერ აუცილებლად გულისხმობს 



კონკრეტული ჯგუფის მიმართ იმგვარად განსხვავებულ მოპყრობას, რომელიც 

მორგებული იქნება ამ ჯგუფის საჭიროებებს. მისი ეს დასკვნა რეკომენდაციაში 

გამყარებულია გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების კონვენცის მე-3 მუხლზე მითითებით, რომ ,,შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მე-3  მუხლის 

თანახმად, კონვენციის პრინციპია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  

განსხვავებულობისადმი პატივისცემა და მათი აღიარება ადამიანთა შორის არსებული 

განსხვავებულობის შემადგენელ ნაწილად. შესაბამისად, კონვენცია ადგენს, რომ 

სახელმწიფო  და საზოგადოება ვალდებულია, პატივი სცეს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების სპეციფიკურ საჭიროებებს და უზრუნველყოს 

შესაბამისი გარემო, რათა მათ სხვებთან თანასწორ პირობებში შეძლონ საკუთარი 

უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზება’’ [11. გვ. 7, პარაგრაფი 3].  

განსახილველ საქმეზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა სახალხო დამცველის 

მიერ რეკომენდაციაში  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლზე და 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამის  გადაწყვტილებებზე [7 - 

10], მითითებას  რომ  “ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის 

(პირადი და ოჯახური ცხვრების პატივისცემის უფლება) მიხედვით, ყველას აქვს 

უფლება პატივი სცენ მის პირად ცხოვრებას. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს განმარტებით, გაუმართლებელია მე-8 მუხლის ვიწროდ განმარტება და 

იმის დაშვება, რომ ეს მუხლი მოიცავს პირის ურთიერთობის  მხოლოდ შიდა წრეს და 

გამორიცხავს გარე სამყაროს ჩართულობას ამ სფეროში.  

სასამართლო განმარტავს, რომ პირადი ცხოვრების პატივისცემა მოიცავს პიროვნების 

თავისუფალ  განვითარებას და უფლებას, დაამყაროს და განავითაროს 

ურთიერთობები საზოგადოების წევრებთან. შესაბამისად, პირის სხვა ადამიანებთან 

ურთიერთობა, თუნდაც საჯარო კონტექსტში, შეიძლება განხილულ იქნას პირადი 

ცხოვრების სფეროს ნაწილად.  

მე-8 მუხლი მოიცავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც პირს არ შეუძლია შეაღწიოს საჯარო 

შენობაში მისი არასათანადო მისაწვდომობის გამო, ვინაიდან ეს ფაქტი ზღუდავს 

პირის თავისუფალი  განვითარების და სხვა ადამიანებთან კონტაქტის დამყარების 

უფლებას’’ . 

სახალხო დამცველის მიერ ადამიანის უფლებათა  ევროპული სასამართლოს ზემოთ 

აღნიშნული გადაწყვტილებების მოხმობით, ხაზი გაესვა  ფაქტს, რომ  ეტლით 

მოსარგებლისთვის  საჯარო შენობაში  (მოცემულ შემთხვევაში სანოტარო ბიუროები) 

ვერ შესვლა ამ შენობის არასათანადო მისაწვდომობის (არაადაპტირებულობის) გამო,  

საერთაშორისო სამართლით წარმოადგენს პირის თავისუფალი განვითარების და სხვა 



ადამიანებთან კონტაქტის დამყარების უფლების შეზღუდვას და შესაბამისად, თავის 

თავში მოიცავს დისკრიმინაციას შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით.  

სახალხო დამცველი რეკომენდაციაში არაერთგან უთითებს ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს მიერ განხილულ რამდენიმე  საქმეს  და ამ საქმეზე 

დადგენილ უნიშვნელოვანეს პრინციპებს, რომ ,,თუ საზოგადოდ  მიღებულ 

პოლიტიკას, წესს ან ღონისძიებას აქვს არაპროპორციულად არახელსაყრელი  

ზეგავლენა ერთ კონკრეტულ ჯგუფზე, ეს მიიჩნევა დისკრიმინაციად და სწორედ ასეთ 

დისკრიმინაციულ ღონისძიებად მიიჩნია სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეში 

სახელმწიფოს მიერ  ეტლით მოსარგებლე პირისთვის ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

მისაწვდომობის  გაუთვალისწინებლობა და ბლანკეტური მიდგომა [13].   

სახალხო დამცველი  უთითებს ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

მიერ,  ერთ-ერთ საქმეში გაკეთებულ განმარტებას, რომ ,,თუ შენობის არასათანადო 

მისაწვდომობის გამო პირი ვერ შეძლებს შენობის გამოყენებას, როდესაც ამ პირს სურს 

ჰქონდეს აქტიური ცხოვრება, ამან შესაძლოა გამოიწვიოს პირის დამცირება და ტანჯვა, 

რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს მის პირად ცხოვრებაზე [10]. 

სახალხო დამცველმა გაიზიარა ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები 

თანაბარი უფლებებისათვის’’ წარმომადგენელთა პოზიცია [12. გვ.2 -ის მე-2 პარაგრაფი 

და გვ. 3 პირველი პარაგრაფი] ნოტრიუსთა მიერ მომჩივანისთვის არაადაპტირებული 

სანოტარო ბიუროების გამო, მომსახურების  მიუწვდომლობის საპირწონედ 

შეთავაზებული ალტერნატიული გზების არაეფექტიანობასთან დაკავშრებით (იმის 

გათვალისწინებით, რომ მომჩივანი სრული დატვირთით ვერ იყენებს ზედა და ქვედა 

კიდურებს) )და აღნიშნა, რომ  მართლია სანოტარო მოქმედება შესაძლებელია 

შესრულდეს სანოტარო ბიუროს ფარგლებს გარეთ, მაგრამ ეს  ვერ ჩაითვლება ყველაზე 

მსუბუქ და ეფექტურ გზად, რადგან ის ეწინააღმდეგება შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის იდეას [11. გვ. 8. პარაგრაფი 4]. 

შესაბამისად, იუსტიციის სამინისტროს, როგორც ნოტარიატის საქმიანობის 

მარეგულირებელი  სახელმწიფო უწყების  მიმართ  სანოტარო ბიუროების მიერ 

ეტლით მოსარგებლე  მომჩივანი თ.კ-ს მიმართ შეთვაზებულ და მიწოდებულ 

მომსახურებაზე დადგინდა დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით და  

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-

201 და „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად მიეცა რეკომენდაცია  უზრუნველეყო ეტლით 

მოსარგებლეთათვის სანოტარო მომსახურების ჯეროვანი მიწოდება გეოგრაფიული 

მისაწვდომობის გათვალისწინებით. 

დაწვრილებით საქმის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ  ქვემოთ  
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