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შპს „ბიბლუსის“ აღმასრულებელ დირექტორს

ი. გ.-ს

რეკომენდაცია

განსხვავებული შეხედულების/მოსაზრების ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის დადგენის
თაობაზე

შემუშავებულია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად

ბატონო ირაკლი,

2017 წლის 3 აგვისტოს საქართველოს სახალხო დამცველს N11592/17 განცხადებით მომართა
ააიპ „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის - EMC“ დირექტორმა
თ. მ.-მ, რომელიც წარმოადგენს გ. კ.-ს (შემდგომში განმცხადებელი) ინტერესებს.
განცხადებაში მითითებულია, რომ გ. კ.-ს მიმართ შპს „ბიბლუსის“ მხრიდან აქვს ადგილი
განსხვავებული მოსაზრებების გამო დისკრიმინაციას, ვინაიდან მას ეკრძალება ყოფილ
სამუშაო ადგილზე შესვლა და ყოფილი დამსაქმებლისაგან მომსახურების მიღება.

1. ფაქტობრივი გარემოებები

განცხადების თანახმად, 2016 წლის ოქტომბრიდან 2017 წლის 15 თებერვლამდე
განმცხადებელი დასაქმებული იყო შპს „ბიბლუსში“ - ბიბლუსი გალერეაში რეზერვი
კონსულტანტის პოზიციაზე. კომპანიაში სტაჟირების გავლის შემდეგ, ზედამხედველის
რეკომენდაციით, იგი დასაქმდა ამავე პოზიციაზე და მისი თვიური ანაზღაურება შეადგენდა
250 ლარს. პოზიციიდან გამომდინარე, ის შპს „ბიბლუსის“ საბონუსე სქემაში ჩართული არ
იყო.

განმცხადებელი ასრულებდა სხვადასხვა სამუშაოს, თუმცა, მისი სამუშაოს მოცულობიდან
გამომდინარე შესრულებული ზეგანაკვეთური მუშაობისათვის ანაზღაურებას არ იღებდა.
განცხადების თანახმად, 2016 წლის დეკემბერში „ბიბლუსი გალერეას“ მიერ შესასრულებელი
გეგმა განსაკუთრებით მაღალი იყო წინა თვეებისგან განსხვავებით. ვინაიდან აღნიშნული
გეგმა შესრულდა 100%-ით, „ბიბლუსი გალერეაში“ მომუშავე კონსულტანტებს გაუჩნდათ
გონივრული მოლოდინი, რომ ბონუსი იქნებოდა ბევრად მაღალი ვიდრე წინა თვეებში. 2017
წლის 2 თებერვალს კონსულტანტებისათვის ჩარიცხული ბონუსის ოდენობამ უკმაყოფილება
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გამოიწვია, რის შედეგადაც კომპანიამ რამდენიმე თანამშრომელი სამსახურიდან
გაათავისუფლა, ხოლო დანარჩენების მიმართ მიიღო როტაციის გადაწყვეტილება.

განმცხადებელმა და სხვა დასაქმებულებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით, საკუთარ შრომის პირობებზე საჯაროდ უნდა ესაუბრათ. ამ მიზნით
მათ სოციალური გვერდის საშუალებით გაავრცელეს ვიდეომიმართვა, სადაც აღწერდნენ
„ბიბლუსში“ არსებულ შრომით პირობებსა და პრობლემებს. ვიდეო მიმართვის გავრცელების
შემდეგ კომპანიასა და კონსულტანტებს შორის დაიწყო მოლაპარაკებები. ამ პროცესში
განმცხადებელი გამოიკვეთა, როგორც ლიდერი, რის გამოც ადმინისტრაციის ყურადღებას
იქცევდა. განმცხადებელი კითხულობდა მიმართვის ტექსტს, მონაწილეობას იღებდა
სატელევიზიო გადაცემებში,1 დებატებში, მათ შორის კომპანიის დირექტორის წინააღმდეგ
და ახმოვანებდა ჯგუფის ინტერესებს.

განმცხადებლის ახსნა-განმარტების თანახმად, მოლაპარაკებების პროცესში ადმინისტრაციის
მხრიდან განსაკუთრებული წნეხი იყო მის მონაწილეობასთან დაკავშირებით და იყო
მცდელობა, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები მის გარეშე წარმართულიყო. ყოველი
შეხვედრის შემდეგ ადმინისტრაციის პირობა იყო, რომ განმცხადებელს არ მიეღო
მონაწილეობა მომდევნო შეხვედრაში. 2017 წლის 15 თებერვალს, სამსახურში დაგვიანების
გამო განმცხადებელს დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა - გაფრთხილება. იმავე
დღეს, განმცხადებელი გათავისუფლდა დაკავებული პოზიციიდან შრომითი
ხელშეკრულებითა და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში
დარღვევების გამო. შპს „ბიბლუსის“ დირექტორის 2017 წლის 28 თებერვლის წერილში
აღნიშნულია, რომ გ. კ.-მ „ბიბლუსის“ მიმართ მუქარის შემცველი, ავტორიტეტის შემლახავი,
შეურაცხმყოფელი/არასათანადო ინფორმაცია გაავრცელა, რაც დასტურდება
მტკიცებულებებით.

გათავისუფლების შემდეგ, 2017 წლის 21 თებერვალს, განმცხადებელმა სცადა „ბიბლუსი
გალერეაში“ შესულიყო როგორც მომხმარებელი, თუმცა კომპანიის წარმომადგენელმა ის
შენობაში არ შეუშვა. შენობაში შეღწევიდან რამდენიმე წუთში მას ობიექტის დაცვის
თანამშრომელმა შენობის დატოვება მოსთხოვა.

აღნიშნული ფაქტი დასტურდება სახალხო დამცველისთვის მოწოდებული ჩანაწერით,
საიდანაც იკვეთება შემდეგი დიალოგი:

„ბიბლუსი გალერეას“ დაცვის თანამშრომელი: „აქ შემოსვლისგან მაქსიმალურად შეიკავეთ
თავი, ანუ მაქსიმალურად. გამორიცხეთ რა, გამაფრთხილა, რომ კატეგორიულად არ
დაიშვებიან. გ. მე შენ გეუბნები და გიხსნი, ჩემი გადმოსახედიდან ხომ გესმის, ხარ
არასასურველი სტუმარი, რომელმაც... თქვენმა საქციელმა გამოიწვია ძალიან დიდი
არეულობა, არ მინდოდა რომ ასე მომხდარიყო, მე არ მინდოდა რომ მომხდარიყო, მე არ

1 https://www.youtube.com/watch?v=_cPDeUPEJdo
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მინდოდა, რომ ვყოფილიყავი ამ სიტუაციის მომხრე და კატეგორიულად წინააღმდეგი,
ბევრად უკეთესი იქნებოდა, რომ ჩვენთან ყოფილიყავი, ერთად ვყოფილიყავით და კარგი
საქმე გვეკეთებინა. მაგრამ თქვენ ეს არ მოინდომეთ, რაღაც მიდგომა შეცვალეთ, გამოიწვია
აურზაური, კონფლიქტები, ხმაური, არეულობა, გ., და ჩათვალეს საჭიროდ ზემდგომმა
ხელმძღვანელებმა, კიდევ ერთხელ გეუბნები, თქვენ ხართ „ბიბლუსი“ გალერეაში
მიუღებელი სტუმრები. არ დაიშვებით. ეს ხომ ჩემი არაა ხო? არ გაქვთ შემოსვლის უფლება
და არ დაიშვებით, თუ გინდა ძმაო, თიკოც აგერ არი. მე არ ვიცი გ., მე გაცნობ სიტუაციას. ეს
ჩემი სიტუაცია არ არის, ეს ჩემი ბიზნესი არ არის.“

განცხადებაში აღნიშნულია, რომ განმცხადებელმა ორჯერ სცადა „ბიბლუსი“ გალერეაში
შესვლა, თუმცა, დაცვის თანამშრომელმა მას შენობა დაატოვებინა.

შპს „ბიბლუსის“ მიერ სახალხო დამცველისათვის 2017 წლის 17 აგვისტოს მოწოდებული
ინფორმაციის თანახმად, განცხადებაში მითითებული ინფორმაცია არ შეესაბამება
სიმართლეს, რამდენადაც განმცხადებელს შეუძლია „ბიბლუსის“ ნებისმიერ ფილიალში
შევიდეს და მიიღოს მომსახურება. მოპასუხე მიუთითებს, რომ განმცხადებლის მიერ
განცხადებაში მითითებულ დროს ის მის თანამზრახველებთან ერთად მივიდა „ბიბლუსი
გალერეაში“ და ვინაიდან მათი მოქმედებები ხელს უშლიდა სამუშაო პროცესებს/არღვევდა
წესრიგს, კომპანია იძულებული გახდა შესაბამისი პირებისათვის მიეწოდებინა წესრიგის
დაცვის უზრუნველყოფა.

წინამდებარე დოკუმენტით სახალხო დამცველი შეაფასებს, განმცხადებლისათვის 2017 წლის
21 თებერვალს „ბიბლუსი გალერიის“ შენობაში შესვლის აკრძალვის ფაქტს.

2. სამართლებრივი დასაბუთება

თანასწორობის უფლება გარანტირებულია როგორც ეროვნული კანონმდებლობით, ასევე
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით. საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი
წარმოადგენს თანასწორობის უნივერსალურ ნორმა პრინციპს, რომელიც გულისხმობს
ადამიანების სამართლებრივი დაცვის თანაბარი პირობების გარანტირებას. აღნიშნული
პრინციპი წარმოადგენს დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს როგორც
საფუძველს, ისე მიზანს.2 „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“
საქართველოს კანონის პირველი მუხლის თანახმად, ამ კანონის მიზანია დისკრიმინაციის
ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის
უზრუნველყოფა.

ამავე კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, პირდაპირი დისკრიმინაცია არის ისეთი
მოპყრობა ან პირობების შექმნა, რომელიც პირს საქართველოს კანონმდებლობით

2 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2010 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილება N 1/1/493, II,1



4

დადგენილი უფლებებით სარგებლობისას ამ კანონის პირველი მუხლით
გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს
ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით ან თანაბარ მდგომარეობაში
აყენებს არსებითად უთანასწორო პირობებში მყოფ პირებს, გარდა ისეთი შემთხვევებისა,
როდესაც ამგვარი მოპყრობა ან პირობების შექმნა ემსახურება საზოგადოებრივი წესრიგისა
და ზნეობის დასაცავად კანონით განსაზღვრულ მიზანს, აქვს ობიექტური და გონივრული
გამართლება და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლო გამოყენებული
საშუალებები თანაზომიერია ასეთი მიზნის მისაღწევად.

დასახელებული მუხლების შინაარსიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ დისკრიმინაცია
სახეზეა, როდესაც პირს ხელი ეშლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
უფლებით სარგებლობისას, არსებობს განსხვავებული მოპყრობა ანალოგიურ პირობებში
მყოფი პირების მიმართ, არ არსებობს კანონით განსაზღვრული მიზანი, განსხვავებულ
მოპყრობას არ აქვს ობიექტური და გონივრული გამართლება და იგი დასახული მიზნის
არათანაზომიერია.

იგივე პრინციპი გამომდინარეობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
პრეცედენტული სამართლიდან. ევროპული სასამართლოს განმარტებით, იმისათვის, რომ
საკითხი მოექცეს კონვენციის მე-14 მუხლით დაცულ სფეროში, აუცილებელია, რომ
განსხვავებული მოპყრობა არსებობდეს ანალოგიურ ან მსგავს სიტუაციაში მყოფი პირების
მიმართ. განსხვავებული მოპყრობა დისკრიმინაციულია თუ მას არ აქვს ობიექტური და
გონივრული გამართლება, ე.ი. არ ისახავს კანონიერ მიზანს და არ არსებობს
პროპორციულობის გონივრული კავშირი გამოყენებულ საშუალებებსა და დასახულ მიზანს
შორის.3

2.1. კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები, რომელთა სარგებლობაშიც ხელი
შეეშალა განმცხადებელს

როგორც აღვნიშნეთ, დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენისთვის აუცილებელია, სახეზე იყოს
უფლება, რომლით სარგებლობაშიც განმცხადებელს ხელი შეეშალა.

განსახილველ შემთხვევაში, განმცხადებელს არ ეძლევა საშუალება, რომ ისარგებლოს შპს
„ბიბლუსის“ კონკრეტული ფილიალის მომსახურებით. აღნიშნული კი უკავშირდება მის
მიერ შპს „ბიბლუსის“ შრომის პოლიტიკისა და კომპანიაში შრომითი პირობების შესახებ
საჯაროდ გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს.

3 ECtHR, Eweida and others v. United Kingdom, nos: 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10, 15/01/2013, § 87-88; Burden
v. United Kingdom, no: 13378/05, 29/04/2008, 29/04/2008, § 60
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საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლის თანახმად, ყველას აქვს საკუთარი პიროვნების
თავისუფალი განვითარების უფლება. აღნიშნული უფლება იცავს პიროვნების
ავტონომიურობას, პირის თავისუფლებას თავისი შეხედულებისამებრ განკარგოს საკუთარი
შინაგანი სამყარო, მისი პირადი, გონებრივი და ფიზიკური სფერო, სხვების ჩაურევლად,
პირადი გადაწყვეტილებით დაამყაროს და განავითაროს ურთიერთობა სხვა პირებთან და
გარესამყაროსთან.4 აღნიშნული უფლება პირველ რიგში მოიცავს ადამიანის პიროვნული
თვითგამორკვევისა და ავტონომიურობის უფლებას, რაც გულისხმობს პიროვნების ზოგად
თავისუფლებას.5 სწორედ პიროვნულობა განსაზღვრავს ადამიანის არსს, მიუთითებს მის
ინდივიდუალურ და სხვებისგან განმასხვავებელ მახასიათებლებზე.6

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად,
ყველას აქვს უფლება პატივი სცენ მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას. აღნიშნული მუხლი არ
შემოიფარგლება მხოლოდ „შიდა წრით“, არამედ მოიცავს, გარე სამყაროს ჩართულობას ამ
სფეროში, კერძოდ, გარკვეულ ფარგლებში, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარებისა
და განვითარების უფლებას,7 ასევე თვითრეალიზების უფლებას, იქნება ეს პერსონალური
განვითარების გზით,8 თუ სხვა ადამიანებთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობის
დამყარების და განვითარების მეშვეობით; პირადი ავტონომიის ცნება მნიშვნელოვანი
პრინციპია, რომელიც ხაზს უსვამს მე-8 მუხლით განსაზღვრულ გარანტიებს.9 პირადი
ავტონომიისა და თვითრეალიზების უფლება ასევე მოიცავს ადამიანის უფლებას თავისი
შეხედულებისამებრ წარსდგეს და წარმოჩინდეს საჯარო და საზოგადოებრივ ადგილებში.10

განსახილველ შემთხვევაში, განმცხადებელს არ ეძლევა საშუალება გააკეთოს არჩევანი და
მიიღოს მომსახურება შპს „ბიბლუსის“ ფილიალში - „ბიბლუსი გალერეაში“. ამდენად,
მოცემული საქმის ფარგლებში შეფასდება განმცხადებელისათვის კონსტიტუციის მე-16
მუხლით მინიჭებულ უფლების შეზღუდვა ეფუძნებოდა თუ არა მის მიერ გამოთქმულ
განსხვავებულ მოსაზრებებს შპს „ბიბლუსის“ მიმართ.

2.1. ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფი პირებისადმი განსხვავებული მოპყრობა

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად,
დისკრიმინაციის დასადგენად აუცილებელი წინაპირობაა კანონით გათვალისწინებული
უფლებით სარგებლობისას განსხვავებული მოპყრობა ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფი
პირების მიმართ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით,

4 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 08 ოქტომბრის გადაწყვეტილება N2/4/532,533, II, 3
5 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 04 თებერვლის გადაწყვეტილება N 2/1/536, II, 55
6 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 04 თებერვლის გადაწყვეტილება N 2/1/536, II, 54
7 ECtHR, Niemietz v. Germany, no. 13710/88, 16/12/1992, § 29
8 ECtHR, Christine Goodwin v. United Kingdom [GC]), no. 28957/95, 11/07/2002, § 90
9 ECtHR, Fernandez Martinez v. Spain, no. 56030/07, 12/06/2014, §126
10 ECtHR, S.A.S. v. France, no. 43835/11, 01/07/2014, § 139
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დისკრიმინაციულ მოპყრობაზე მსჯელობა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ პირები
კონკრეტულ სამართლებრივ ურთიერთობასთან დაკავშირებით შეიძლება განხილულ იქნენ
როგორც არსებითად თანასწორი სუბიექტები.11 საქართველოს კონსტიტუცია კრძალავს
კანონის წინაშე არსებითად თანასწორთა უთანასწოროდ და უთანასწოროთა თანასწორად
მოპყრობას გონივრული და ობიექტური დასაბუთების გარეშე.12

განსახილველ შემთხვევაში, შესადარებელ სუბიექტს წარმოადგენს ყველა ის პირი, ვისაც არ
ეზღუდება „ბიბლუსი გალერეას“ ტერიტორიაზე შესვლა და მომსახურებით სარგებლობა.
ამდენად, განმცხადებელი „ბიბლუსი გალერეას“ ყველა სხვა მომხმარებელთან შედარებით
არახელსაყრელ მდგომარეობაში არის ჩაყენებული მის მიერ გამოთქმული განსხვავებული
შეხედულებების გამო.

2.1. ლეგიტიმური მიზანი და განსხვავებული მოპყრობის ობიექტური და გონივრული
დასაბუთება

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონის თანახმად, არსებითად
თანაბარ მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა, იმ შემთხვევაში
ჩაითვლება კანონიერად, თუ არსებობს კანონით განსაზღვრული მიზანი, აქვს ობიექტური და
გონივრული გამართლება და გამოყენებული საშუალება დასახული მიზნის თანაზომიერია.
ლეგიტიმური მიზნის არარსებობის პირობებში, ადამიანის უფლებაში ნებისმიერი ჩარევა
თვითნებურ ხასიათს ატარებს და უფლების შეზღუდვა საფუძველშივე გაუმართლებელია.13

უფლების შემზღუდავი ღონისძიება მიზნის მიღწევის ვარგის საშუალებას უნდა
წარმოადგენდეს, მას გარდაუვლად, რეალურად უნდა შეეძლოს კონკრეტული მიზნების და
ინტერესების უზრუნველყოფა.14

განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი ფაქტებისა და მტკიცებულებების საფუძველზე,
სახალხო დამცველს წარმოეშვა დისკრიმინაციული ქმედების განხორციელების ვარაუდი,
შესაბამისად, „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოპასუხე მხარეზე გადავიდა იმის მტკიცების
ტვირთი, რომ დისკრიმინაცია არ განხორციელებულა და მასვე დაეკისრა ვალდებულება,
რომ წარმოედგინა ის ლეგიტიმური მიზანი, რომელიც იქნება განსხვავებული მოპყრობის
ობიექტური და გონივრული გამართლება.

მოპასუხე მხარის განმარტებით, განმცხადებელი მის თანამზრახველებთან ერთად მივიდა
„ბიბლუსი გალერეაში“, ვინაიდან მათი მოქმედებები ხელს უშლიდა სამუშაო

11 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 4 თებერვლის გადაწყვეტილება №2/1/536, II,19
12 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილება #2/1/473, II, 1
13 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წლის 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება N3/1/531, II, 15
14საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 13 ნოემბრის გადაწყვეტილება N1/4/557,571,576, II, 23
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პროცესებს/არღვევდა წესრიგს, კომპანია იძულებული გახდა შესაბამისი პირებისათვის
მოეწოდებინა წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა. ამასთან, მოპასუხე მხარე აცხადებს, რომ
განმცხადებელს არ ეკრძალება შპს „ბიბლუსის“ ფილიალებით სარგებლობა.

ამდენად, შპს „ბიბლუსი“ განმცხადებლისათვის „ბიბლუსი გალერეას“ ტერიტორიაზე
შესვლის აკრძალვისა და მომსახურებაზე უარის თქმის საფუძვლად მიუთითებს წესრიგის
დაცვის აუცილებლობას.

სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ წესრიგისა და სიმშვიდის მიზნით გარკვეული ზომების
მიღება, ცალკეულ შემთხვევაში, შესაძლოა წარმოადგენდეს ლეგიტიმურ მიზანს, თუმცა, ამ
მიზნის მისაღწევად გამოყენებული უნდა იყოს უფლების შეზღუდვის ყველაზე მსუბუქი
საშუალება. განსახილველ შემთხვევაში, სახალხო დამცველის ხელთ არსებული ვიდეო
ჩანაწერი ცხადყოფს, რომ 2017 წლის 21 თებერვალს განმცხადებლის ვიზიტის ვიდეო
ჩანაწერიდან არ იკვეთება, რომ ადგილი აქვს „ბიბლუსი გალერეას“ ნორმალური
ფუნქციონირებისთვის ხელშეშლას.

„ბიბლუსი გალერეას“ დაცვის თანამშრომელი განმცხადებელს განუმარტავს, რომ მისმა
„საქციელმა, გამოიწვია ძალიან დიდი არეულობა, [...] აურზაური, ხმაური, არეულობა...“ და
ამდენად, „ზემდგომმა ხელმძღვანელებმა ჩათვალეს საჭიროდ [...], რომ [განმცხადებელს] არ
აქვს შემოსვლის უფლება“. ის არის „არასასურველი და მიუღებელი სტუმარი“ და დაცვა
გაფრთხილებულია, რომ განმცხადებელი „კატეგორიულად არ დაუშვან“ „ბიბლუსი
გალერეას ტერიტორიაზე“.

სახალხო დამცველის შეფასებით, მოცემულ შემთხვევაში, მოპასუხე მხარის მიერ
დასახელებული მიზეზი - წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა, ვერ ჩაითვლება ისეთ
ლეგიტიმურ მიზნად, რომელიც გაამართლებდა განმცხადებლისთვის მომსახურების
გაწევაზე უარს. როგორც განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი ვიდეო ჩანაწერიდან
იკვეთება, მისი ქმედებები არ იწვევდა არეულობას, მას სურდა მომსახურების მიღება,
ამდენად 2017 წლის 21 თებერვალს განმცხადებლის მხრიდან წესრიგის დარღვევის საფრთხე
არ მომდინარეობდა. ჩანაწერით დასტურდება, რომ განმცხადებლისათვის „ბიბლუსი
გალერეას“ ტერიტორიაზე შესვლისა და მომსახურებით სარგებლობაზე უარი არის არა
მოპასუხის მიერ დასახელებული ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის საშუალება, არამედ
განპირობებულია მხოლოდ განმცხადებელის მიერ გამოთქმული განსხვავებულ
შეხედულებებით. დამატებით, შპს „ბიბლუსის“ დირექტორის 2017 წლის 28 თებერვლის
წერილში აღნიშნულია, რომ განმცხადებელმა „ბიბლუსის“ მიმართ „მუქარის შემცველი,
ავტორიტეტის შემლახავი, შეურაცხმყოფელი/არასათანადო ინფორმაცია გაავრცელა“.
აღნიშნული წერილი და განმცხადებელის მიერ მოწოდებული ვიდეო ჩანაწერი,
ერთობლიობაში, ადასტურებს მოპასუხის უარყოფით დამოკიდებულებას განმცხადებლის
მიმართ მისი კრიტიკული მოსაზრებების გამო.
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სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ გამოხატვისა და განსხვავებული პოზიციების გამოთქმა
ინდივიდის თავისუფალი ნების გამოვლინების უმნიშვნელოვანესი ასპექტებია. ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო მიუთითებს, რომ გამოხატვის თავისუფლება მოიცავს
არა მხოლოდ ისეთი აზრების გამოხატვას, რომელიც უწყინარი არის ან პირის ან პირთა
ჯგუფის მიერ დადებითად აღიქმება, არამედ ისეთ აზრსაც, რომელიც შეურაცხმყოფელი ან
შემაშფოთებელია.15 ამდენად, განმცხადებლის მიერ საჯაროდ საუბარი შპს „ბიბლუსში“
არსებულ შრომის პირობებზე, მიუხედავად იმისა, შეესაბამებოდა თუ არა სიმართლეს და
იყო თუ არა შეურაცხმყოფელი, დაცული არის განმცხადებლის გამოხატვის თავისუფლებით.
შესაბამისად, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ განსხვავებული შეხედულებების გამო
განმცხადებლისათვის „ბიბლუსის გალერეას“ ტერიტორიაზე შესვლისა და მომსახურების
აკრძალვა და მინიჭებული უფლებებით სარგებლობით შეზღუდვა არის არაპროპორციული
ზომა, რომელიც არ ემსახურება ლეგიტიმურ მიზანს და შესაბამისად, არ არის
გამართლებული.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ შპს
„ბიბლუსის“ მხრიდან გ. კ.-ს მიმართ, 2017 წლის 21 თებერვალს, ადგილი ჰქონდა პირდაპირ
დისკრიმინაციას განსხვავებული შეხედულებების ნიშნით.

შესაბამისად,  „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, სახალხო
დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს შპს ბიბლუსს:

 საშუალება მისცეს გ. კ.-ს დაუბრკოლებლად შევიდეს კომპანიის ნებისმიერი
ფილიალის ტერიტორიაზე და ისარგებლოს მომსახურებით;

 საჯაროდ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოს
თანასწორობის პრინციპის დაცვით.

გთხოვთ, მაცნობოთ რეკომენდაციის განხილვის შედეგები.

პატივისცემით,

15 ECtHR, Lopes Gomes da Silva v Portugal, App. No.: 37698/97, 28/09/2000, § 30(I); Handyside v UK, App. No.: 5493/72 ,
07/12/1976, § 49


