
შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაცია საბანკო სექტორში 

სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი 

 
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტად შეაფასა 2017 წელს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სმენის არ მქონე) პირის მიმართ სს ლიბერთი ბანკის მიერ 

გაწეული მომსახურება. 2018 წელს  სააპელაციო სასამართლომ თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა, ხოლო უზენაესმა სასამართლომ კი სს 

ლიბერთი ბანკის საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად ცნო. 

მოცემულ საქმეში ლიბერთი ბანკის მომსახურების დისკრიმინაციად შეფასებას ჰქონდა 

პრეცედენტული მნიშვნელობა, რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 

მომსახურებას იღებენ ექსკლუზიურად ამ ბანკიდან და შესაბამისად მას ასახვა ექნება პირთა 

ფართო წრეზე. 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა ა-მ (“მოსარჩელე”, ინიციალი შეცვლილია) 2016 წელს 

საბანკო მომსახურების მიზნით სს ლიბერთი ბანკს (“ბანკი”) მიმართა. ბანკმა მოსარჩელეს უარი 

უთხრა მომსახურებაზე მესამე პირის მონაწილეობის გარეშე. აღნიშნულ მოთხოვნას ბანკი 

მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ავრცელებდა. შესაბამისად, მოსარჩელემ 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსთხოვა ბანკის მიერ შეთავაზებული მომსახურების 

პირობის დისკრიმინაციად ცნობა. სასამართლომ სასარჩელო მოთხოვნა დააკმაყოფილა. 

აღნიშნული საქმე მნიშვნელოვანია რამოდენიმე კუთხით: საქმე ეხება მოქალაქეთა ფართო წრეს; 

ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოებს ეჭქვეშ არ დაუყენებია თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება; სასამართლოს თეორიულად შესაძლებლობა მიეცა ემსჯელა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის („კონვენცია“) მიერ 

შემოთავაზებული ახალი ცნებების „გონივრული მისაგება“ და „ხელმისაწვდომობა“ გამოყენების 

ფარგლებზე. აღნიშნული ანალიზი სასამართლო გადაწყვეტილებას მხოლოდ კონვენციის 

ჭრილში მიმოიხილავს და ის სხვა სამართლებრივ ასპექტებზე ყურადღებას არ ამახვილებს. 

სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღებისას ეროვნულ (საქართველოს კონსტიტუცია, 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის გადაწყვეტილება 

“ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი) ინსტრუმენტებთან ერთად 

იხელმძღვანელა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის მოსაზრებით საქმეზე 

სილვია ნიუსტი და პეტერ ტოკაჩი უნგრეთის წინაამდეგ. 

[1] სასამართლოს მიერ საქმეზე მსჯელობისას კონვენციისა და კომიტეტის მოსაზრების 

ერთობლივი გამოყენება მიუთითებს ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი სტანდარტის 

გატარების მცდელობას სასამართლო პრაქტიკაში. თეორიულად, ეს იძლევა კონვენციის 

შესაბამისი მუხლის სწორი ინტერპრეტაციის საშუალებასაც. 

სასამართლოს მსჯელობისას მცდელობა ჰქონდა კონვენციის რამოდენიმე მუხლის განმარტების, 

თუმცა აღნიშნული განმარტება შემოფარგლა კონვენციაში არსებული განმარტებების სიტყვა-

სიტყვით  გადმოტანით. 

სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში ერთდროულად კონვენციის რამოდენიმე მუხლს (მე-2, 

მე-9, მე-12, 21-ე) შეეხო და მათი განმარტების მცდელობაც ჰქონდა, თუმცა აღნიშნული 



განმარტება შემოფარგლა კონვენციაში არსებული განმარტებების სიტყვა-სიტყვით გადმოტანით. 

შესაბამისად, სასამართლომ ხელიდან გაუშვა შესაძლებლობა მეტი სიცხადე შეეტანა ზემოთ 

ჩამოთვლილი მუხლების გამოყენების ფარგლებისთვის საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში. 

სასამართლომ განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა გონივრული მისადაგების მნიშვნელობას და 

კონვენციის მე-2 (ტერმინთა განმარტება) მუხლის განმარტება გაიმეორა; მე-2 მუხლიდან ასევე 

გაიმეორა უნივერსალური დიზაინის პრინციპის განმარტება; მე-9 (ხელმისაწვდომობა) მუხლზე 

საუბრისას ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული მუხლი ავალდებულებს სახელმწიფოებს შესაბამისი 

ზომების მიღებას, რათა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ჰქონდეთ თანაბარი 

მისაწვდომობა ტრანსპროტზე თუ სხვადასხვა სერვისზე, მათ შორის კერძო საწარმოს 

მომსახურებაზე; მე-12 მუხლზე საუბრისას ხაზი გაუსვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა სამართლის სუბიექტად აღიარების მნიშვნელობაზე და მუხლის მე-5 პუნქტს ფინანსური 

საქმეების დამოუკიდებლად მართვის უზრუნველყოფაზე;[2] 21-ე (აზრისა და რწმენის 

გამოხატვის თავისუფლება, ინფორმაციის მისაწვდომობა) მუხლზე მსჯელობისას ხაზი გაუსვა 

სახელმწიფოების ვალდებულებაზე უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის კომუნიკაციის ხელმისაწვდომი ფორმების შერჩევა. 

ზემოაღნიშნულ მუხლებზე დაყრდნობით სასამართლო ასკვნის, რომ „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ გაწეული მომსახურება ადაპტირებული უნდა იყოს 

შესაბამის საჭიროებებზე“ (სასამართლოს გადაწყვეტილების პარაგრაფი 6.4). ამ მსჯელობის 

გასაძლიერებლად აპელირებს სასამართლო სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

კომიტეტის საქმეზე სილვია ნიუსტი და პეტერ ტოკაჩი უნგრეთის წინააღმდეგ. 

[3] აღნიშნულ საქმეში კომიტეტმა მე-9 მუხლის დარღვევად მიიჩნია უნგრეთის კერძო ბანკის 

უარი ადაპტირებული ბანკომატებით უზრუნველყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირები. ზემოაღნიშნული მიდგომა ქმნის იმის განცდას, რომ სასამართლო კონვენციის მე-9 

მუხლზე დაყრდნობით ცდილობს შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციის 

დასაბუთებას, თუმცა მომდევნო წინადადებაში სასამართლო უკვე გონივრულ მისადაგებაზე 

საუბრობს და აღნიშნავს, რომ სასამართლომ განხილვის დროს მხედველობაში უნდა მიიღოს 

გონივრული მისადაგებისთვის საჭირო ტვირთი არის თუ არა გადაჭარბებული ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში. 

თუმცა, არც აღნიშნულ მსჯელობას განავრცობს თუ როდის ან რა ფარგლებით უნდა ახდენდეს 

სასამართლო გონივრული მისადაგების შეფასებას. გადაწყვეტილების სხვა ნაწილებშიც არის 

ორივე ცნება ერთმანეთის მიყოლებით იმგვარად დაკავშირებული, რომ გამოყენების 

ფარგლებთან ერთად პრობლემური ხდება მათი გამიჯვნის საკითხიც. 

მაგალითად, სასამართლო მსჯელობას, იმის თაობაზე რომ გონივრულ მისადაგებაზე უარის 

თქმის დისკრიმინაციად შეფასება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში 

ჯერ კიდევ არ არის მყარად დანერგილი, თუმცა კონვენციის სტანდარტი ადგენს მას ცალსახად 

და მოცემულ საქმეზე სწორედ ეს წარმოადგენს „საქართველოსთვის პირდაპირი სამართლის 

წყაროს“,[4] მოყვება მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ ბანკის მიერ შეთავაზებული წესი 

ეწინააღმდეგება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებას  მიიღონ მომსახურება და 

დადონ გარიგება სხვათა თანასწორად. აღნიშნული უფლების დაკავშირება შესაძლებელია 

როგორც კონვენციის მე-9, ასევე მე-12 მუხლთან. 

ასევე, მაგალითად სასამართლო საუბრობს რომ გონივრული მისადაგების პრაქტიკაში 

გატარებისთვის და მისი სერვისების ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა საჭიროებაზე 

მორგებისთვის ბანკი ვალდებულია განახორციელოს სხვადასხვა სახის აქტივობები და მათ 



შორის ფინანსურიც. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო ამ მსჯელობაში „გონივრულ 

მისადაგებაზე“ საუბრობს, თავისი შინაარსით მსჯელობა უფრო უნივერსალურ დიზაინთან და 

მე-9 მუხლთან ასოცირდება, რადგან გონივრული მისადაგება არ მიემართება ყველა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, არამედ მხოლოდ ინდივიდუალურ, განსხვავებულ 

შემთხვევაზე მორგებას გულისხმობს. [5] 

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კონვენცია პირდაპირ არ მიუთითებს რომ ხელმისაწვდომობის 

უფლების[6] დარღვევა წარმოადგენს დისკრიმინაციას, განსხვავებით გონივრული 

მისადაგებისგან. თუმცა კონვენციის ზოგადი კომენტარი N2 ხაზს უსვამს, რომ 

ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევა არის დისკრიმინაცია,[7] მიუხედავად იმისა, რომ არ 

აქვს ფართოდ განვრცობილი მსჯელობა თუ რა შემთხვევებში უნდა მივიჩნიოთ დისკრიმინაციად 

ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევა. 

ასეთ მოცემულობაში სასამართლოს ფაქტობრივად უნიკალური შანსი ჰქონდა საქართველოს 

სინამდვილეში მოეხდინა მუხლის გამოყენების ფარგლების განსაზღვრა, თუკი მიიჩნევდა, რომ 

აღნიშნული საქმეში დისკრიმინაციად შეაფასა სწორედ ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევა. 

ამის ანალოგის მოძიება კი ესპანეთის სასამართლოების გადაწყვეტილებებში შეიძლება, სადაც 

ესპანეთის სასამართლოებმა მე-9 მუხლზე გააკეთეს აპელირება და მისი მყისიერი რეალიზება 

მოსთხოვეს კერძო სამართლის სუბიექტებს, როცა მათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებს უარი უთხრეს შენობა-ნაგებობის ადაპტირებაზე.[8] 

ვერც სააპელაციო სასამართლომ გამოიყენა ზემოხსენებული მსჯელობის განვითარების 

შესაძლებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ლიბერთი ბანკის მიერ განსხვავებული მოპყრობა 

პირდაპირ დისკრიმინაციად მიიჩნია შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით, გადაწყვეტილების 

დასაბუთებისას სააპელაციო სასამართლო არ ან ვერ გასცდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

მიერ მოყვანილ მსჯელობას და შესაბამისად კვლავ გაუგებრად დატოვა როგორც 

ხელმისაწვდომობის უფლების, ისე გონივრული მისადაგების გამოყენების ფარგლები 

საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში.  

საერთო ჯამში, პრეცედენტის შექმნა, რომ ძლიერი ფინანსური ინტიტუტის (ბანკის) პრაქტიკა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ დისკრიმინაციად შეფასდა სხვადასხვა 

ინსტანციის სასამართლოების მიერ, პოზიტიურად არის შესაფასებელი. თუმცა 

გადაწყვეტილების ეფექტურად გამოყენების შესაძლებლობას სხვა მსგავს საქმეებზე დიდი 

ალბათობით შეაფერხებს გადაწყვეტილებაში არსებული ბუნდოვანი მსჯელობები 

ხელმისაწვდომობასა და გონივრული მისადაგებაზე. 
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