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ყველა ადამიანი არის თანასწორი კანონის წინაშე; 

ყველანი ვართ განსხვავებულები, მაგრამ - თანასწორები. 
თითოეული ჩვენგანის სიცოცხლეს აქვს თანაბარი 

ღირებულება. ყოველ ჩვენგანს აქვს  თვითგამორკვევის 

უფლება. ყოველი ჩვენგანი არის დაბადებით თავისუფალი  

და, შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს უკეთესი მომავლის 

არჩევის უფლება. 
 

გახსოვდეთ ეს და დაიცავით  საკუთარი უფლებები.  

 

იმედს ვიტოვებთ, რომ წინამდებარე გზამკვლევი 
დაგეხმარებათ ამაში. 
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რა არის დისკრიმინაცია? 

ადამიანთა ერთი ჯგუფის მიერ მეორე ადამიანთა ჯგუფის უფლებათა შეზღუდვა ან შელახვა რასის, კანის 
ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, 
ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური 
კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და თვითგამოხატვის, პოლიტიკური 
ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო. 

 

აკრძალულია თუ არა დისკრიმინაცია? 

დიახ, დისკრიმინაცია აკრძალულია. 

 

რომელი კანონი არეგულირებს დისკრიმინაციის აკრძალვას? 

საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. 

 

რა არის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის 

მიზანი? 

ამ კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული 
პირისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის 
უზრუნველყოფა, რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების 
ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, 
ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და 
გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის მიუხედავად (მუხლი 1). 

 

ვინ არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები? 

ფიზიკური პირი არის კონკრეტული ადამიანი, ხოლო იურიდიული პირის ქვეშ იგულისხმება ორგანიზაციები, 
დაწესებულებები, პირთა გაერთიანებები. 
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კანონით გათვალისწინებულია ორი სახის დისკრიმინაცია: პირდაპირი და 

ირიბი. 

რა არის პირდაპირი დისკრიმინაცია? 
პირდაპირი დისკრიმინაცია არის ისეთი მოპყრობა ან პირობების შექმნა, რომელიც პირს რამე ნიშნის გამო 
(მაგ. არის ლგბტ თემის წარმომადგენელი) არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ 
პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით. მაგალითად:  

• რესტორანთან გამოკრულია აბრა, რომ ლგბტ საზოგადოების წევრები არ დაიშვებიან 
დაწესებულებაში;  

• დამსაქმებელი გასაუბრების დროს პირდაპირ გეუბნებათ, რომ სამსახურში ვერ აგიყვანთ, რადგან, 
სავარაუდოდ, განეკუთვნებით ლგბტ თემს;  

• ექიმი გეუბნებათ უარს მომსახურებაზე, რადგან არ მოსწონს თქვენი გარეგნობა;  
• დამსაქმებელს მიაჩნია, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენელი ვერ იმუშავებს საბავშვო ბაღში, 

სკოლაში. 

რა არის ირიბი დისკრიმინაცია? 
ირიბი დისკრიმინაცია არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც, ერთი შეხედვით, ნეიტრალურ სამართლის 
ნორმას (ნორმა, რომელიც პირდაპირ არ მოიცავს დისკრიმინაციულ მიდგომას რამე საკითხისადმი) ან 
ქმედებას პრაქტიკაში მივყავართ ადამიანთა ერთი ჯგუფის (მაგ. ლგბტ თემის წარმომადგენლების) 
არახელსაყრელ მდგომარეობამდე სხვა ადამიანებთან შედარებით. მაგალითად:  

• დასაქმების სფეროში გასაუბრების დროს გთხოვენ, რომ არ ცხოვრობდეთ თქვენივე სქესის 
პირთან;  

• ითხოვენ ინგლისური ენის ცოდნას იმ პოზიციაზე, რომელთანაც ეს ცოდნა კავშირში არ არის;  
• საპირფარეშოების დაყოფის დროს ქალთა და კაცთა საპირფარეშოდ ტრანსგენდერი ადამიანები 

განიცდიან ირიბ დისკრიმინაციას. 
 

მნიშვნელოვანია, გავითვალისწინოთ, რომ კანონი აუცილებელ პირობად არ 

მიიჩნევს, პიროვნება ნამდვილად განეკუთვნებოდეს უმცირესობათა იმ ჯგუფს, რის 

გამოც ხდება მისი დისკრიმინაცია, (მაგ. იყოს ლგბტ თემის წევრი) იმისათვის, რომ 

რამე ქმედება დისკრიმინაციად ჩაითვალოს. საკმარისია, დისკრიმინაციის 

განმახორცილებელ პირს ეგონოს, რომ ასეთ ჯგუფს პირი განეკუთვნება. 

მაგალითად: 

• დამსაქმებელი უარს გეუბნებათ დასაქმებაზე თქვენი გარეგნობის გამო, ვინაიდან ფემინური ან 
მასკულინური გარეგნობის გამო ჩათვალა, რომ ხართ ლგბტ თემის წევრი. 

ვის ევალება ზედამხედველობა იმაზე, რომ კანონი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ყველა ფორმის 
შესახებ დარღვეული არ იქნას ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ? 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე ზედამხედველობას ახორციელებს 
საქართველოს სახალხო დამცველი. 
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რა მექანიზმები აქვს სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის ფაქტების დადასტურების შემთხვევაში? 
იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდა დისკრიმინაციის ფაქტი, სახალხო დამცველი ცდილობს, მოიწვიოს ორივე 
მხარე და საქმე დაასრულოს მორიგებით; ასევე გამოსცემს რეკომენდაციებს, მიმართავს წინადადებით და 
საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების ინიციატივით. 
 

აქვს თუ არა სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში სანქციის 
გამოყენების უფლება? 
სახალხო დამცველს არ აქვს რამე სახის იძულებითი ღონისძიების გამოყენების უფლება. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ თავს მივიჩნევ დისკრიმინაციის მსხვერპლად, შემიძლია თუ არა, მივმართო 
სასამართლოს? 
ნებისმიერ პირს, რომელიც თავს დისკრიმინაციის მსხვერპლად მიიჩნევს, უფლება აქვს, სასამართლოში 
შეიტანოს სარჩელი იმ პირის/დაწესებულების წინააღმდეგ, რომელმაც, მისი აზრით, მის მიმართ 
დისკრიმინაცია განახორციელა და მოითხოვოს მორალური ან/და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება. 
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პოლიციის უფლებები და ამ უფლებების ფარგლები; 

 როგორ უნდა მოვიქცეთ პოლიციასთან ურთიერთობის დროს 
 

რა სახის ღონისძიებების განხორციელების უფლება აქვს პოლიციას დანაშაულის პრევენციისა და 
სამართალდარღვევაზე რეაგირების ფარგლებში? 
პოლიცია საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგისათვის საფრთხის თავიდან აცილების ან 
მათი დარღვევის აღკვეთის მიზნით თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს შემდეგ პრევენციულ 
ღონისძიებებს: 

ა) პირის გამოკითხვა - ეს არის გასაუბრება ფიზიკურ პირთან, რომელმაც რამე იცის გამოსაკვლევი 
შემთხვევის ან მასთან დაკავშირებულ პირთა შესახებ, გამოკითხვა ნებაყოფლობითია და გამოსაკითხ პირს 
არ აფრთხილებენ ცრუ ჩვენების მიცემისათვის ან ჩვენებაზე უარის თქმისათვის სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის შესახებ, განსხვავებით დაკითხვისგან, როდესაც პირი ვალდებულია, მისცეს ჩვენება და 
პასუხისმგებელია ყოველ სიტყვაზე. 

ბ) პირის იდენტიფიკაცია - პირის იდენტიფიკაციაში იგულისხმება მისი მონაცემების დადგენა: სახელი, 
გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, პირადი ნომერი; ეს აუცილებელია რიგ შემთხვევებში, რათა მოხდეს 
მომავალში ამ პირთან დაკავშირება, ან თუ ეს პირი რაღაც ფიზიკური მონაცემებით გავს სხვას (მაგ. 
დანაშაულში ეჭვმიტანილ პირს), დადგინდეს მისი ვინაობა, რათა შეცდომა პიროვნებაში იქნას თავიდან 
აცილებული. გარდა ამისა, პირის იდენტიფიკაცია გულისხმობს შემთხვევას, როდესაც განსაკუთრებულ 
შემთხვევაში პოლიციას შეუძლია, ჩაატაროს პირის იდენტიფიკაციის ღონისძიებები, როგორებიცაა 
თითების ანაბეჭდების აღება, მის ჩაწერა, ბიომეტრიული მონაცემების დაფიქსირება და ა.შ. 

გ) პირის მოწვევა - გასაუბრებაზე, დაკითხვაზე დაბარება; როცა პირის სტატუსი უცნობია, მასთან ფორმდება 
გასაუბრების ოქმი ანუ პირი გამოიკითხება; როცა პირი იკითხება რამე კონკრეტულ საქმეზე, კონკრეტული 
სტატუსით (მაგ. მოწმე, ექსპერტი, დაზარალებული და ა.შ.), ადგილი აქვს დაკითხვას. 

დ) ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება - ზედაპირული შემოწმება გულისხმობს პირის ტანსაცმლის 
მხოლოდ გარე ზედაპირზე, ხელით, სპეციალური ხელსაწყოთი ან სხვა საშუალებით შეხებას; 
დათვალიერება კი - ნივთის ან სატრანსპორტო საშუალების ზედაპირულ დათვალიერებას. სპეციალურ და 
ზედაპირულ შემოწმებასა და დათვალიერებას შორის ძირითადი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ 
სპეციალური შემოწმება და დათვალიერება სპეციალური რეჟიმისადმი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე 
ტარდება.  

ე) სპეციალური შემოწმება და დათვალიერება; 

ვ) სპეციალური საპოლიციო კონტროლი - იგულისხმება პოლიციის მიერ კონკრეტულ ადგილას ჩატარებული 
რეიდები, რომლებიც აუცილებლად გაფორმებული უნდა იყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 
წერილობითი ბრძანების სახით. 

ზ) ადგილის დატოვების მოთხოვნა და კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვა -  საქართველოში 
არსებობს მთელი რიგი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტები, რომელთა ტერიტორიაზეც წინასწარი 
ნებართვის გარეშე შესვლა აკრძალულია (ციხეები, სამინისტროები, სამხედრო დანაყოფები, 
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ელექტროენერგიის სადგურები და ა.შ.). გარდა აღნიშნული ადგილებისა, კონკრეტულ დროსა და 
ვითარებაში შესაძლებელია, განსაზღვრული დროით აიკრძალოს გადაადგილების თავისუფლება, მაგ. 
საავარიო მდგომარეობისას ქუჩაზე, დანაშაულის ადგილის დათვალიერების მიზნით პოლიციის მიერ 
წინასწარ შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე. ასეთი ადგილის დატოვების მოთხოვნა ატარებს ხანმოკლე 
ხასიათს და გადაადგილების შეზღუდვის მიზეზის ამოწურვისთანავე უქმდება, განსხვავებით კონკრეტულ 
ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვისგან. 

თ) პირის ან სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების ან ნივთის ფაქტობრივი ფლობის შეზღუდვა - 
გადაუდებელი საჭიროების დროს პოლიციელს აქვს უფლება, მძღოლს მოსთხოვოს მისთვის მანქანის 
დათმობა (მაგ. იმისათვის, რომ დაედევნოს დანაშაულში ეჭვმიტანილ პირს; იმავე საჭიროებისათვის 
შესაძლებელია, მობილური ტელეფონიც იქნას მოთხოვნილი). 

ი) ავტომატური ფოტოტექნიკის (რადარის) და ვიდეოტექნიკის გამოყენება; 
კ) ტექნიკური საშუალებების შექმნა და გამოყენება; 
ლ) ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების განხორციელება. 

 

რას ნიშნავს პოლიციელის მიერ პირის გამოკითხვა? 
პოლიციელი უფლებამოსილია, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაადგინოს პირის ვინაობა 
ღიად და უშუალოდ ამ პირისაგან, რისთვისაც შეუძლია, შეაჩეროს იგი, გამოჰკითხოს პერსონალური 
მონაცემები და მოსთხოვოს პირადობის დამადასტურებელი საბუთების წარდგენა. (მუხლი 19). 

რა შემთხვევაში აქვს პოლიციელს პირის გამოკითხვის უფლება? 
ა) პირს აქვს ძებნილი ან დაკარგული პირის იდენტური გარეგნული ნიშნები; 
ბ) არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ პირმა ჩაიდინა სამართალდარღვევა ან ჩაიდენს 
მას; 
გ) პირი იმყოფება სპეციალური რეჟიმისადმი დაქვემდებარებულ ტერიტორიასა ან ობიექტზე ან 
სპეციალური საპოლიციო კონტროლის განხორციელების ადგილზე; 
დ) პირს თან აქვს „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული იარაღი, რომლის ტარებაც 
საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას და ამ იარაღის ტარების უფლების დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელია; 
ე) პირი იმყოფება დანაშაულის ან საგზაო-სატრანსპორტო ან სხვა საგანგებო შემთხვევის ადგილზე; 
ვ) პირის ან სატრანსპორტო საშუალების გარეგნული ნიშნები ან პირის მოქმედება სამართალდარღვევაში 
მის შესაძლო მონაწილეობაზე მიანიშნებს. 
პოლიციელი უფლებამოსილია, გამოკითხოს პირი, თუ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, 
რომ მას აქვს საპოლიციო ფუნქციების შესრულებისთვის საჭირო ინფორმაცია. პირის მიერ ინფორმაციის 
მიწოდება ნებაყოფლობითია. 14 წლამდე ასაკის პირის მიმართ ამ ღონისძიების გამოყენება შესაძლებელია 
მხოლოდ მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით. 

 

რა არის ზედაპირული შემოწმება და დათვალიერება? 
პირის ზედაპირული შემოწმება გულისხმობს მისი ტანსაცმლის მხოლოდ გარე ზედაპირზე ხელით, 
სპეციალური ხელსაწყოთი ან სხვა საშუალებით შეხებას. 
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რა დროს არის პოლიციელი უფლებამოსილი, ზედაპირული დათვალიერების მიზნით შეაჩეროს 
პირი? 
პოლიციელი უფლებამოსილია, პრევენციული ღონისძიების განხორციელების ფარგლებში ზედაპირული 
შემოწმების მიზნით შეაჩეროს პირი, თუ: 
ა) არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ პირს თან აქვს ნივთი, რომლის გადატანა 
შეზღუდულია ან რომელიც საფრთხეს უქმნის მის ან სხვის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას; 
ბ) პირი იმყოფება განსაზღვრული სპეციალური რეჟიმისადმი დაქვემდებარებული ტერიტორიის 
(იგულისხმება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტები) ან ობიექტის უშუალო სიახლოვეს, 20 მეტრის 
რადიუსში; 
გ) არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ იმ ადგილზე, სადაც პირი იმყოფება, იკრიბებიან 
საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ მყოფი პირები, იმალებიან ძებნილები ან შესაძლებელია, ჩადენილ 
იქნას სამართალდარღვევა. 

 

ზედაპირულ შემოწმებას ახორციელებს შესაბამისი სქესის (თქვენი საპასპორტო სქესის 

იდენტური სქესის) პოლიციელი. გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ზედაპირული 

შემოწმება შეიძლება, განახორციელოს ნებისმიერმა პოლიციელმა მხოლოდ სპეციალური 

ხელსაწყოთი ან საშუალებით. (სპეციალურ საშუალებებში იგულისხმება სპეციალური 

ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება ზედაპირული შემოწმებისას მეტალის საგნების 

აღმოსაჩენად). 

პოლიციელი ვალდებულია, პირს განუმარტოს ამ მუხლით განსაზღვრული ღონისძიების 

კანონიერების გასაჩივრების უფლება.  

 
რამდენი ხნით შეიძლება პირის შეჩერება? 

პირის შეჩერების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს შეჩერების მომენტიდან 30 წუთს. 

 

პოლიციის თანამშრომელს არ აქვს უფლება: ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა 
მოგაყენოთ, დაგცინოთ, განახორციელოს თქვენზე სექსუალური ზეწოლა, დაგემუქროთ, 
დაგაშანტაჟოთ, არ განგიმარტოთ თქვენი უფლებები, არ გითხრათ, რა მიზეზით/მიზნით 
გაკავებთ და სად მიყავხართ, დაგკითხოთ ადვოკატის გარეშე, თუ თქვენ ითხოვთ 
ადვოკატის დასწრებას.  

პოლიციის თანამშრომლებთან ურთიერთობისას: არ მიაყენოთ მათ ფიზიკური ან 
სიტყვიერი შეურაცხყოფა, არ გაუწიოთ წინააღმდეგობა, სთხოვეთ, ჩართოს ვიდეოკამერა, 
რომელიც ყველა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს აქვს. 
 

გახსოვდეთ: თქვენ გაქვთ ადვოკატთან სატელეფონო 

ზარის განხორციელების უფლება! 
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა  

რა არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა?  
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად (გადაცდომად) ჩაითვლება სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი 
წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის 
ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან 
უმოქმედობა, რომლისთვისაც კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობა. იმისათვის, რომ ესა თუ ის ქმედება ჩაითვალოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდერღვევად, აუცილებელია, ამის შესახებ პირდაპირ ეწეროს საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსში. მაგალითად: ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაა საჯარო 
ადგილებზე ალკოჰოლის მიღება. რომ არა ამ ნორმის ჩანაწერი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსში, ალკოჰოლის მიღება საჯარო ადგილებში სამართალდარღვევად არ ჩაითვლებოდა და არ 
გამოიწვევდა დაჯარიმებას. 

რა ასაკიდან დგება პასუხისმგებლობა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
შემთხვევაში? 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
მომენტისათვის თექვსმეტი წლის ასაკს მიღწეულ პირებს.  

რა სახის სახდელებს ითვალისწინებს კანონი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
შემთხვევაში? 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისათვის შეიძლება, გამოყენებულ იქნას შემდეგი 
ადმინისტრაციული სახდელები: 
ა) გაფრთხილება; 
ბ) ჯარიმა; 
გ) იმ საგნის სასყიდლით ჩამორთმევა, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
იარაღი, უშუალო ობიექტი ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი, საქართველოს საბაჟო 
საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესების დარღვევის საგანი, საქონლის 
ტრანსპორტირებისა და მიწოდების საშუალება იყო; 
დ) იმ საგნის კონფისკაცია, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი, უშუალო 
ობიექტი ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 
საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესების დარღვევის საგანი, საქონლის ტრანსპორტირებისა 
და მიწოდების საშუალება იყო; 
ე) მოქალაქისათვის მინიჭებული სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერება; 
ე1) იარაღის ტარების უფლების ჩამორთმევა; 
ვ) გამასწორებელი სამუშაოები; 
ზ) ადმინისტრაციული პატიმრობა. 
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რა ხნით შეიძლება, პირს განესაზღვროს პატიმრობა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ჩადენის შემთხვევაში? 
ადმინისტრაციული პატიმრობა დადგინდება და გამოიყენება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, 
ცალკეულ სახეობათა სამხედრო სამსახურის წესის დარღვევისა და ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევებისათვის 15 დღემდე ვადით. პირს ადმინისტრაციულ პატიმრობას შეუფარდებს 
შესაბამისი რაიონის (ქალაქის) სასამართლოს მოსამართლე.  

 

სისხლის სამართლის დანაშაული 

სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია დანაშაული, საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენა. 

 

რა ასაკიდან დგება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა? 
სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება 14 წლის ასაკიდან. 
 
არის თუ არა სიძულვილის მოტივი (მაგ. ლგბტ ადამიანების მიმართ) დანაშაულის დამამძიმებელი 
გარემოება? 
 
კი, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულია, პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოებაა. სისხლის 
სამართლის კოდექსის თანახმად, დანაშაულის ჩაადენა რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, სექსუალური 
ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, 
შეზღუდული შესაძლებლობების, 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 
სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი დანაშაულისთვის. 
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შანტაჟი 

რა არის შანტაჟი? 

• შანტაჟი არის ადამიანის იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს რამე მოქმედება იმის შიშით, 
რომ მას ან მისი ოჯახის წევრებს მიადგებათ ზიანი სახელის გამტეხი ან სხვა საზიანო ცნობების 
გახმაურებით. მაგალითად, ლგბტ თემის წარმომადგენელს შანტაჟის დროს სთხოვენ სამსახურის 
დატოვებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრებიან მისი სექსუალური ორიენტაციის ან/და 
გენდერული იდენტობის თაობაზე ფართო საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებით. 

• შანტაჟი არის ფსიქოლოგიური ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა ლგბტ 
საზოგადოების წევრების მიმართ, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს ან ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევას ან სისხლის სამართლის დანაშაულს. 

 

როგორ მოვიქცეთ შანტაჟის დროს? 

• თუ თქვენ ხართ შანტაჟის მსხვერპლი, პირველ რიგში, აუცილებელია, შეფასდეს რისკი. ამ დროს 
ხშირად საჭიროა, გაიაროთ კონსულტაცია იურისტთან. იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია ან 
მოქმედება, რისი გავრცელებით ან მოქმედებითაც გემუქრებათ მოშანტაჟე, არ არის თქვენთვის 
ძალიან მძიმე, უმჯობესი იქნება, უარი უთხრათ მოთხოვნის შესრულებაზე. ასეთ შემთხვევაში, 
ხშირია, რომ დამნაშავე, უბრალოდ, განებებთ თავს, ხვდება რა თქვენს შეუვალობას. 
 

• როგორ ვებრძოლოთ შანტაჟს, თუ ძალზედ მაღალია მუქარის სისრულეში მოყვანის რისკი? ასეთ 
შემთხვევაში სიტუაცია რთულდება იმ მხრივ, რომ თქვენ თავად ხართ “კანონ გარეთ” (მუქარა 
შეიცავს სიმართლეს თქვენი სექსუალური ორიენტაციის ან/და გენდერული იდენტობის თაობაზე), 
ვინაიდან არის რისკი, რომ გამოქვეყნდება თქვენი მაკომპრომენტირებელი მონაცემები. ასეთ 
შემთხვევაში, უმჯობესია მოშანტაჟესთან საერთო ენის გამონახვა, დროის მოგება, რათა 
მოახერხოთ და მინიმუმამდე დაიყვანოთ საკუთარი რისკი. ასევე შესაძლებელია, გამართლებული 
იყოს ამ შემთხვევაში საცხოვრებელი ადგილის, ტელეფონის ნომრის შეცვლა.  
 

• შანტაჟთან ბრძოლა აუცილებლად უნდა მოიცავდეს დამნაშავის დასჯას, ამიტომ აუცილებელია მისი 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების დამადასტურებელი მტკიცებულებების შეგროვება. უნდა მოხდეს 
მისი საუბრების ჩაწერა, მოწმეთა თანდასწრებით ურთიერთობა საჯარო ადგილებში, უნდა 
მოსთხოვოთ იმის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ მას ნამდვილად მოეპოვება მუქარის 
სისრულეში მოყვანის მექანიზმი და საშუალება. თუ დამნაშავის ვინაობა უცნობია, მისი ვინაობის 
დადგენა შესაძლებელია ტელეფონის ნომრით, რაც არ წარმოადგენს სიძნელეს პოლიციისთვის. 
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და მაინც: ასეთ შემთხვევებში, უმჯობესია, მივმართოთ 

პოლიციას და სახალხო დამცველს, წინასწარ გავიაროთ 

კონსულტაცია იურისტთან. 

 
 
 

თუ გსურთ, მიიღოთ სამართლებრივი დახმარება, 
დაუკავშირდით ჩვენს ადვოკატს: 
ელ-ფოსტის მისამართი: info@women.ge; tsiala_r@yahoo.com  
ტელ.: +32 238 01 03  

შეგიძლიათ, ასევე მოგვწეროთ „ფეისბუკის“ გვერდზე: 
https://www.facebook.com/WISG.org  

ჩვენი მომსახურება უფასოა. 
ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა დაცული იქნება. 

 

დამატებითი საკონტაქტო ინფორმაცია:  

 
112 - საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი 

126 - შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ცხელი ხაზი 

2 404 505 - იუსტიციის სამინისტროს ცხელი ხაზი 

2 72 22 22 - თბილისის მერიის ცხელი ხაზი 

2 42 10 00 - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ცხელი ხაზი 

2 40 52 22 - საქართველოს მთავარი პროკურატურის ცხელი ხაზი 

2 30 99 03 - ოჯახში ძალადობის ცხელი ხაზი 

116 111 - ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზი 

2234499 - სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი 

 
  

mailto:info@women.ge
mailto:tsiala_r@yahoo.com
https://www.facebook.com/WISG.org
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„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ 2000 წელს დაარსდა. 2006 
წლიდან ორგანიზაცია მუშაობს უშუალოდ ლესბოსელ, ბისექსუალ 
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