საქართველოს სახალხო
დამცველი

2015 წლის საქმიანობის ანგარიში
თბილისი 2016
www.ombudsman.ge

ანგარიშში წარმოდგენილი
ძირითადი საკითხები
• საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუციური
გაძლიერება;
• საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებადაცვითი
საქმიანობა;
• საერთაშორისო ურთიერთობები;
• საგანმანათლებლო საქმიანობა.

www.ombudsman.ge

აპარატის სტრუქტურული ცვლილებები

შეიქმნა - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტი, რომლის
ამოცანებს
სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის აპარატის ურთიერთობის
ორგანიზებასა და კოორდინაციას წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში
მომუშავე საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან
და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან.

პრესრელიზები

(განცხადებები, ბრიფინგები, პრესკონფერენციები)

2015
პრეს-რელიზები (განცხადებები,
ბრიფინგები, პრესკონფერენციები)

263
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დასაქმებულთა რაოდენობა

სახალხო დამცველის აპარატის ადამიანური რესურსის ზრდა სახალხო
დამცველის მანდატის გაფართოებამ და რეგიონული წარმომადგენლობების
გაძლიერებამ განაპირობა.

სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულთა
რაოდენობა

2014 წელი
91

2015 წელი
109

პროექტის ფარგლებში

23

23

შტატგარეშე

8

11

114

143

შტატით

სულ
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ბიუჯეტი

საქართველოს სახალხო დამცველის საბიუჯეტო დაფინანსება ყოველწლიურად იზრდება რაც
განპირობებულია, ბოლო წლების განმავლობაში, სახალხო დამცველის მანდატის
გაფართოებით. ასევე, მზარდია სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში სახალხო დამცველის
დაფინანსება.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
საბიუჯეტო დაფინანსება
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
ბიუჯეტი
გრანტი

სულ
ბიუჯეტის ზრდის % მაჩვენებელი

2011

2012

2013

2014

2015

1,935,000

1,967,657

2,100,000

2,380,000

4,000,000

211,000

960,543

905,000

188,070

732,103

2,146,000

2,928,200

3,005,000

2,568,070

4,732,103

2%

6%

13%

68%
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რეგიონული ოფისების გაძლიერება
2015 წლის 16 ნოემბერს გურიაში (საქართველო, ოზურგეთი) მორიგი რეგიონული ოფისი
გაიხსნა. საქართველოს მასშტაბით, სახალხო დამცველის 8 რეგიონული ოფისი
ფუნქციონირებს, რომლებშიც 14 თანამშრომელია დასაქმებული.
- იმ რეგიონებში, სადაც ამ ეტაპზე სახალხო დამცველს წარმომადგენლობა არ გააჩნია შერჩეული არიან
საკონტაქტო პირები.

www.ombudsman.ge

მრჩეველთა საბჭოები
სექტემბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნა.
2015 წლის 24

• საბჭოს საქმიანობის მიზანია საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის,
დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობა,
კონვენციის პრინციპების გათვალისწინებით. 2015 წლის განმავლობაში საბჭომ სამი
სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა.
• 2015 წლის 14 და 15 აპრილს სახალხო დამცველის აპარატს საერთაშორისო მრჩეველთა
საბჭოს წევრები: ნორვეგიის, ჰელსინკის კომიტეტის მრჩეველი ოგე ბორჩგრევინკი,
კონფლიქტებისა და თანამშრომლობის ექსპერტი იორგენ იოჰანსენი და გაეროს
დამოუკიდებელი ექსპერტი ადამიანის უფლებათა და საერთაშორისო სოლიდარობის
საკითხებში ვირჯინია დანდანი ყოველწლიური ვიზიტის ფარგლებში ეწვივნენ.
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მრჩეველთა საბჭოები

2015 წელსაც მნიშვნელოვანი იყო პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საკონსულტაციო
საბჭოსთან თანამშრომლობა, რომელიც 2014 წლის 15 დეკემბერს საქართველოს სახალხო
დამცველის გადაწყვეტილებით შეიქმნა.
საბჭოს წევრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები,
დამოუკიდებელი ექსპერტები და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. 2015 წელს
საბჭოს სამი სხდომა გაიმართა.
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მრჩეველთა საბჭოები

2015 წელს საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრს 10 წელი
შეუსრულდა. საანგარიშო პერიოდში არაერთი შეხვედრა გაიმართა სახალხო დამცველთან

არსებულ ეთნიკურ და რელიგიურ საბჭოებთან.
• საბჭოების მიზანია სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფებისათვის
საჭირბოროტო და აქტუალური საკითხების განხილვა, რაც ქვეყანაში მათი უფლებების
დაცვის ხარისხს გააუმჯობესებს
• 2015 წელს, სახალხო დამცველთან არსებულმა ეთნიკურმა და რელიგიურმა
საბჭოებმა ტრადიციისამებრ შეარჩიეს ტოლერანტობის ქომაგები - მედიასაშუალება,
ორგანიზაცია, პიროვნება და საჯარო მოხელე, რომლებმაც მიმდინარე წლის
განმავლობაში ხელი შეუწყვეს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებების
დაცვას და ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრებას.
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აპარატში შემოსული განცხადებები და საჩივრები

2015 წელს, წინა წლებთან შედარებით, განცხადებების/საჩივრების მზარდი ტენდენცია
დაფიქსირდა; ასევე, იზრდება მიმართვიანობა რეგიონალური ოფისებისადმი.

შემოსული განცხადება/საჩივრების სტატისტიკა2014-2015 წწ.

სუ ლ შ ემოვიდა

და საშვებობა გაიარა

2014

2015

7929

8517

6555

7068
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აპარატში შემოსული განცხადებები და საჩივრები

შემოსული განცხადება/საჩივრების სტატისტიკა
რეგიონული ოფისების მიხედვით 2014-2015 წწ.

ჯ ა მი

2014
537

2015
1276

ქუ თ აისი

152

242

ბ ა თუმი

157

542

ზ უგდიდი

61

91

გორი

29

45

ა ხალქალაქი

88

197

მა რნეული

43

101

თ ელა ვი

7

58
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აპარატში შემოსული განცხადებები და საჩივრები

მოქალაქეები აქტიურად იყენებენ სახალხო დამცველის აპარატის კონსულტანტებთან
ვიზიტებისა და სატელეფონო კომუნიკაციის შესაძლებლობას.

მოქალაქეთა ვიზიტები და სატელეფონო ზარები
2014-2015 წწ.

მოქა ლაქეთა ვიზიტები

2014
3590

2015
3629

სა ტ ელეფონო ზ არები

4935

5618

მა მრობითი

5694

მდედრობითი

1519
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სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2015
წელს განხორციელებული პროექტები

სხვადასხვა დონორების დახმარებით სახალხო დამცველის აპარატი ახორციელებს პროექტებს,
რომელთა მიზანი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესწავლა და მონიტორინგის
განხორციელებაა.
- სახალხო დამცველის აპარატის დონორები არიან ისეთი ორგანიზაციები როგორებიცაა: ევროკავშირი,
გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისი,
ევროსაბჭო და ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო,
ბრიტანეთის საელჩო, ბულგარეთის საელჩო, ევროსაბჭო, USAID, UNA Georgia.

2015 წელს განხორციელებული პროექტები

განხორციელებული პროექტები

2015
8
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სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2015
წელს განხორციელებული პროექტები
დონორი
ევროკავშირი
გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა
უმაღლესი კომისრის ოფისი

გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა
უმაღლესი კომისრის ოფისი
გაეროს ბავშვთა ფონდი “UNICEF”

ბულგარეთის საელჩო
ევროსაბჭო
ბრიტანეთის საელჩო

პროექტი
„სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერა“
„სახალხო დამცველის აპარატის ხელშეწყობა
ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა
მდგომარეობის შესწავლაში“
„სახალხო დამცველის აპარატის ხელშეწყობა დევნილთა
და კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა მდგომარეობის
შესწავლაში“
სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებათა ცენტრის
შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვის უფლებების
დაცვის მონიტორინგის კუთხით
სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონში სახალხო
დამცველის ოფისის გაძლიერება
სახალხო დამცველის ოფისის შესაძლებლობების
გაძლიერება
სახალხო დამცველის აპარატის შესაძლებლობების
გაძლიერება

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ადამიანის უფლებათა სკოლა

USAID, UNA Georgia

სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი
www.ombudsman.ge

ადამიანის უფლებათა აკადემია

2015 წლის 19 ოქტომბერს სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემია გაიხსნა.

• სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის თანახმად, ადამიანის უფლებების
შესახებ საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა, ადამიანის უფლებებისა და
ძირითადი თავისუფლებების შესახებ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების ცნობიერების
ამაღლება, სახალხო დამცველის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს.
• ადამიანის უფლებათა აკადემია სახალხო დამცველის სტრუქტურული ერთეულია,
რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების სფეროში, სამართლებრივი და სხვა
ასპექტების შესახებ სამიზნე ჯგუფების ცოდნის, კვლევითი და ანალიტიკური უნარების
გაღრმავებას.

www.ombudsman.ge

სახალხო დამცველის აპარატის ცხელი ხაზი

2015 წლის ნოემბრიდან სახალხო დამცველის აპარატში პირველად ამუშავდა ცხელი ხაზი
სატელეფონო ნომრით – 1481.
• ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების შემდეგ, სახალხო დამცველის აპარატის რეაგირების ჯგუფი
სავარაუდო უფლებადარღვევის ადგილს ეწვევა, მათ შორის, არასამუშაო დროს. ამჟამად, რეაგირების
ჯგუფი მხოლოდ თბილისის ტერიტორიაზე მუშაობს.

1481 - ცხელი ხაზის მონაცემები

შემოსული ზარების რაოდენობა

2015 (ნოემბერი-დეკემბერი)
265

შედგენილი ოქმების რაოდენობა

40

რეაგირების ჯფუფის გასვლა

11
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სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და წინადადებები
2015 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების/წინადადებების რაოდენობა
შემცირდა, ვინაიდან, წინა წლებთან შედარებით, მნიშვნელოვანი სისტემური საკითხებისა და
პრობლემების თავმოყრა საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშებში მოხდა.
• 2015 წლის განმავლობაში სულ გაიგზავნა 80 რეკომენდაცია/წინადადება, აქედან 5
(რეკომენდაცია/ზოგადი წინადადება) იყო გაცემული კერძო პირებზე „დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების
ფარგლებში.
2015 წელს გაცემული რეკომენდაცია/წინადადება
რეკომენდაცია

წინადადება

ზოგადი წინადადება

41
37

2
2015
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სახალხო დამცველის რეკომენდაციები
და წინადადებები
გაცემული რეკომენდაცია/წინადადებების
შესრულების % მაჩვენებელი
33%
შესრულდა

ნაწილობრივ შესრულდა

17%
პასუხი არ მოვიდა

50%

შესრულდა

40

ნაწილობრივ
შესრულდა

14

პასუხი არ მოვიდა

26
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სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და წინადადებები

რეკომენდაცია/წინადადების შესრულების ხარისხობრივი კოეფიციენტის აღნიშვნისას
საქართველოს სახალხო დამცველი მსჯელობს და იღებს მხედველობაში არა მხოლოდ
ფორმალურ, ნორმატიულ კრიტერიუმებს, როგორიც არის რეკომენდაციაზე პასუხის გაცემის
ფაქტი, პასუხის გაცემის ვადა, არამედ აფასებს უწყების მიერ შესრულებული მოქმედებების
ეფექტურობას დარღვეული უფლებების აღდგენასთან მიმართებაში.
შესრულების ეფექტური კოეფიციენტი,
80

100%

შედეგი დადგა

32

40 %

შედეგი არ დადგა

48

60 %

ჯამი (რაოდენობა, %)
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სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და წინადადებები
შესრულება უწყებების მიხედვით
შესრულდა

სულ გაიგზავნა

თბილისის სატრანსპორტო კომპანია

1
1

ქალაქ ბათუმის საკრებულო

1
1

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

1
1

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

1
1

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1
1

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერი

1
1

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1

საქართველოს პარლამენტის თავმჯომარე

1

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი

1

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი
საქართველოს მთავარი პროკურატურა

4
7
7
2

5
16

22
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სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და წინადადებები

არ შეასრულეს რეკომენდაცია შემდეგმა უწყებებმა
არ შესრულდა

სულ გაიგზავნა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის
დირექტორი

1
1

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

1
1

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი

1
1

თბილისის #115 საჯარო სკოლის დირექტორი

1
1

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი
საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

1
2
1
2
2
2
2
7
3

22
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ნაწილობრივად შეასრულა რეკომენდაცია
ნაწილობრივ შესრულდა

სულ გაიგზავნა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი

1
1

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, თერჯოლის
მუნიციპალიტეტის გამგებელი

1
1

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
დირექტორი

1
1

საქართველოს მთავრობა

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი

საქართველოს შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

1
2
1
2
1
3
1
4
1

5
1
22

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის
საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია

2
2

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი

2
2

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი

2
7
www.ombudsman.ge

სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და წინადადებები

პასუხი არ მოსულა
პასუხი არ მოსულა

სულ გაიგზავნა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი

1
1

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

1
1

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

1
1

საქართველოს მთავრობა

2

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

2

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი

2

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი

2

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

2
2

3

4

5

22

7
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სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და წინადადებები

ისევე როგორც 2014 წელს ( 40 მიმართვა), 2015 წელსაც მაღალი რჩება
საქართველოს მთავარი პროკურატურისადმი მიმართვიანობა - 22
რეკომენდაცია/წინადადება,
რომლიდანაც
აბსოლუტურ
უმრავლეს
შემთხვევაში სახალხო დამცველი მიმართავდა შესაძლო არასათანადო
მოპტრობის ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების წინადადებით.

აღსანიშნავია,
რომ
მთავარი
პროკურატურისადმი
წარდგენილი
რეკომენდაციები მოიცავს არა მხოლოდ გამოძიების დაწყებას, არამეტ მისი
ეფექტურად,
დროულად
ჩატარებას,
რაც
შესრულების
ერთერთ
ხარისხობრივ მაჩვენელს წარმოადგენს. სამწუხაროდ, 2015 წელს
პროკურატურის მიერ სახალხო დამცველის რეკომენდაციით დაწყებული
გამოძიების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად დაბალია.

სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და წინადადებები
2015 წლის განმავლობაში გაცემული რეკომენდაცია/წინადადებები უფლებრივ ჭრილში:

არასათანადო
მოპყრობა, 16

სხვა, 25

ბავშვთა
უფლებები, 5
დისკრიმინაცია, 7

სოციალური
უფლებები, 4
საცხოვრებლის
გამოყოფა, 2

საკანონმდებლო
საკითხი, 11

საკუთრების
უფლება, 7

შშმ პირთა
უფლებები, 3
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კონსტიტუციური სარჩელები

2015 წელს საქართველოს სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სასამართლოსთან აქტიურად
ურთიერთობდა. საკონსტიტუციო სასამართლოში გარდა გაგზავნილი სასამართლო მეგობრის
მოსაზრებისა, წარდგენილ იქნა კონსტიტუციური სარჩელები.

კონსტიტუციური სარჩელები

კონსტიტუციური სარჩელები

2
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სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებები (Amicus Curiae)

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ სახალხო
დამცველს ანიჭებს უფლებამოსილებას წარადგინოს სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae)
მოსაზრება.
• 2015 წელს საქართველოს სახალხო დამცველმა საერთო სასამართლოებში და საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოში სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება ათჯერ
წარადგინა. საქართველოს სახალხო დამცველი სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) ინსტიტუტის
გამოყენებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რადგან ის ხელს უწყობს ადამიანის უფლებათა დაცვის
მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებას.

სასამართლოს მეგობარი (Amicus Curaie)

სასამართლოს მეგობარი (Amicus
Curaie)

2014

2015

4

10
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სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებები (Amicus Curiae)

წარდგენილი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება
(საკონსტიტუციო სასამართლო)
რაოდენობა

საკონსტიტუციო სასამართლო

3

წარდგენილი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება (საერთო
სასამართლოები)
რაოდენობა

ბათუმის რაიონული სასამართლო

1

ზესტაფონის რაიონული სასამართლო

1

თბილისის საქალაქო სასამართლო

5
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კანონშემოქმედებითი საქმიანობა

2015 წელს საპარლამენტო მდივანი საქართველოს პარლამენტისა და სხვა უწყებების სამუშაო
ჯგუფებში კანონის პროექტების განხილვის პროცესში მონაწილეობდა და სახალხო

დამცველის პოზიციებსა და მოსაზრებებს წარადგენდა.
2015 წელს საქართველოს პარლამენტში და სხვადასხვა
უწყებებში წარდგენილი
წინადადებები/მოსაზრებები/შენიშვნები

კანონპროექტებზე
23
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სპეციალური ანგარიშები
2015 წელს საქართველო სახალხო დამცველმა განსაკუთრებული ყურადღება სპეციალური
ანგარიშების მომზადებას და მისი შესრულების მონიტორინგს დაუთმო. თითოეული
ანგარიში შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე უწყებებისთვისაა განკუთვნილი.

2015 წელს გამოქვეყნებული სპეციალური
ანგარიშები

სპეციალური ანგარიშები

2014
16

2015
18
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სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის
შეუსრულებლობა
სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1734 მუხლი შრომის ანაზღაურების
ოციდან ორმოცდაათ მინიმალურ ოდენობამდე დაჯარიმებას ითვალისწინებს.
სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა

2015
დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება
(სულ)

11

გაიგზავნა სასამართლოში

3

სასამართლომ დაადგინა
სამართალდარღვევა (დაჯარიმება 800
ლარით)

1

სასამართლომ გამოიტანა სიტყვიერი
შენიშვნა

0

სასამართლომ შეწყვიტა საქმე
ხანდაზმულობის ვადის გამო

0

შეწყდა საქმისწარმოება

7

www.ombudsman.ge

საუწყებათაშორისო საბჭოებში მონაწილეობა

მისი აპარატი სხვადასხვა
საუწყებათაშორისო საბჭოებსა თუ კომისიების მუშაობაში აქტიურად იყვნენ ჩართული,
რომელთა ნაწილში მონაწილეობა განსაზღვრულია საქართველოს კანონით.
2015

წელს

საქართველოს

სახალხო

დამცველი

და

- 2015 წელს სახალხო დამცველმა და მისმა წარმომადგენლებმა 37 საუწყებათაშორისო საბჭოს,
კომისიისა თუ სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მიიღეს მონაწილეობა, მათ შორის:
• აშშ–საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში დემოკრატიისა და
მმართველობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა;
• ადამიანის უფლებათა დიალოგი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის;
• ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო;
• გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების
დროებითი სამთავრობო კომისია;
• ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საბჭო;
• საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიასთან არსებული ეთნიკური უმცირესობების
საარჩევნო პროცესში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფი;
•საქართველო-ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის
იმპლემენტაციისათვის განსაზღვრული სამუშაო ჯგუფში.
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ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო
მექანიზმებისთვის გაგზავნილი წერილობითი
მოსაზრებები/კითხვარები
2014-2015 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის ჩართულობა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან ურთიერთობებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2015 წელს საქართველოს
სახალხო დამცველმა 13 წერილობითი მოსაზრება/კითხვარები მოამზადა, რომლებიც
სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებში გააგზავნა

წერილობითი მოსაზრებები/კითხვარები

წერილობითი მოსაზრებები/კითხვარები

2014
4

2015
13

www.ombudsman.ge

შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციის
წარმომადგენლებთან

სახალხო დამცველი საქართველოში აკრედიტირებულ საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან შეხვედრებს ხშირად
ატარებს. შეხვედრებისას
საქართველოში
ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ მდგომარეობა, გამოწვევები და სამომავლო
თანამშრომლობის შესაძლებლობები განიხილება.
2015 წლის განმავლობაში შეხვედრები გაიმართა ისეთ ორგანიზაციებთან და მათ
წარმომადგენლებთან, როგორიცაა :
•გაერო, ევროკომისია, ევროპარლამენტი, ნატო;
•საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს (ICC) პროკურორი;
•ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი;
•ადამიანის უფლებათა კომისარი;
• ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში და ჟენევის საერთაშორისო
დისკუსიების თანა-თავმჯდომარე და სხვა.
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საერთაშორისო უფლებადაცვითი
ორგანიზაციების წევრობა
საქართველოს სახალხო დამცველი არის შემდეგი ორგანიზაციების წევრი:
•ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ხელშეწყობის ეროვნული ინსტიტუტების საერთაშორისო
საკოორდინაციო კომიტეტი (ICC);
•ევროპის ომბუდსმენთა ინსტიტუტი (EOI);
•ევროპის საკორდინაციო კომიტეტი/ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების
ევროპული ქსელი (ECC) (ENNHRI);
•ევროპის ბავშვთა ომბუდსმენების ქსელი (ENOC);
•ომბუდსმენთა საერთაშორისო ინსტიტუტი (IOI);
•ხმელთაშუაზღვისპირეთის ომბუდსმენთა ასოციაცია (AMO);
•აზიის ომბუდსმენთა ასოციაცია (AOA);
•უმაღლესი განათლების სფეროში ომბუდსმენთა ევროპული ქსელი (ENOHE)
წევრია დამკვირვებლის სტატუსით ისეთ ორგანიზაციაში, როგორიცაა:

•თანასწორობის ორგანოების ევროპული ქსელი (EQUINET).
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სახალხო დამცველის საჯარო დებატები

2015 წლის განმავლობაში 7 საჯარო დებატი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ
ექსპერტები,
სახელმწიფო
დაწესებულებების,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, ასევე, დებატების თემატიკით დაინტერესებული პირები.
2015 წლის განმავლობაში საჯარო დებატები შემდეგ თემებზე გაიმართა:
• რეაგირება არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე პოლიციაში: სახელმწიფოს და საზოგადოების ხედვა;
• სავალდებულო სამხედრო სამსახურის დადებითი და უარყოფითი მხარეები;
• არის თუ არა სახელმწიფო მზად ეკომიგრანტების პრობლემების მოსაგვარებლად;
• ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა - ხარვეზები და გამოწვევები;
• ევროსაბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა
და პრევენციაზე: განხორციელება და მონიტორინგი;

• არასათანადო მოპყრობა
სახელმწიფოს რეაგირება?;

სასჯელაღსრულების

დაწესებულებებში

-

რამდენად

ადეკვატურია

• საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობა: მიღწევები და
გამოწვევები.
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სახალხო დამცველის ყოველთვიური
და კვარტალური ბიულეტენები

ორენოვანი საინფორმაციო ბიულეტენი
- საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტის გამჭირვალე და ღია საქმიანობა ხელს
უწყობს საზოგადოების, როგორც ობიექტური დამკვირვებლის, ნდობის მოპოვებას. 2014
წლის იანვრიდან ყოველთვიურად გამოდის ორენოვანი საინფორმაციო ბიულეტენი.
- ბიულეტენი ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით საქართველოში არსებული
გამოწვევებისა და პრობლემების ამსახველ ინფორმაციის მნიშვნელოვან წყაროს
წარმოადგენს. მისი ამოსავალი წერტილი ადამიანის უფლებათა განზომილებაში
არსებული სიახლეებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის, როგორც მიმდინარე, ისე
სამომავლო საქმიანობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაა.
- 2015 წლის განმავლობაში 11 ბიულეტენი მომზადდა და გავრცელდა.
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სახალხო დამცველის ყოველთვიური
და კვარტალური ბიულეტენები

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საინფორმაციო ბიულეტენი
- სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ
განხორციელებული საქმიანობის ასახვის მიზნით, 2015 წელს პირველად გამოიცა
პრევენციის ეროვნულ მექანიზმის ბიულეტენი, რომელიც კვარტალში ერთხელ გამოდის.
- ბიულეტენის გამოცემა მიზნად ისახავს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ
განხორციელებული საქმიანობის, დახურული ტიპის დაწესებულებებში ადამიანის
უფლებათა დაცვის მდგომარეობის, წამების პრევენციის სფეროში საერთაშორისო
სიახლეებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას.
- 2015 წლის განმავლობაში 3 საინფორმაციო ბიულეტენი მომზადდა და გავრცელდა.
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სახალხო დამცველის ყოველთვიური
და კვარტალური ბიულეტენები

საინფორმაციო ბიულეტენი კონფლიქტით დაზარალებული
მოსახლეობის უფლებების დაცვის მიმართულებით
- სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და პრიორიტეტი
კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის და კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრები
პირების უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგია. 2014 წლიდან სახალხო
დამცველის ინიციატივით, გააქტიურდა მუშაობა კონფლიქტით დაზარალებული
მოსახლეობის უფლებების დასაცავად.
- 2015 წლის გაზაფხულზე გამოქვეყნდა საქართველოს სახალხო დამცველის
საინფორმაციო ბიულეტენი კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების
დაცვის მიმართულებით. ბიულეტენი მოიცავს ინფორმაციას 2014 წლის იანვარში
სახალხო დამცველთან შექმნილი საკონსულტაციო საბჭოს - ოსური ფორუმის შესახებ,
ინფორმაციას მონიტორინგისა და კვლევების შესახებ, ასევე, სახალხო დამცველის
რეკომენდაციებს
კონფლიქტით
დაზარალებული
მოსახლეობის
სოციალური,
კულტურული და განათლების უფლებების დაცვის თაობაზე.
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ადამიანის უფლებების სასწავლო კურსები,
ტრენინგები და კონკურსები

„მე ომბუდსმენი“
- „მე ომბუდსმენი“ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში საქართველოს სახალხო
დამცველის მიერ ორგანიზებული ტრადიციული კონკურსია, რომელიც 13–18 წლის სკოლის
მოსწავლეებისთვისაა განკუთვნილი. კონკურსში მონაწილეობას
2-2 მოსწავლისგან
შექმნილი გუნდები იღებენ. კონკურსში მონაწილეობის მიღება როგორც საჯარო, ასევე
კერძო სკოლების მოსწავლეებს შეუძლიათ.
- 2015 წელს კონკურსი „მე ომბუდსმენი“ მეექვსედ გაიმართა. კონკურსში რეგისტრაცია 291
გუნდმა – 582 მოსწავლემ გაიარა. პირველი და მეორე ტურის გავლის შემდეგ, მესამე,
საფინალო რაუნდში მხოლოდ 11 გუნდი და შესაბამისად 22 მოსწავლე გავიდა. ფინალური
რაუნდის ნაშრომები 3 დამოუკიდებელი ექსპერტისგან შემდგარმა ჟიურიმ შეაფასა.

ესეების კონკურსი
- საქართველოს სახალხო დამცველი სტუდენტთა განათლების ამაღლების მიზნით 2014 წლიდან ესეების
კონკურს მმართავს. 2015 წლის კონკურსის თემა „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა
როლი, კონფლიქტით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენაში“ იყო. საქართველოს
სახალხო დამცველმა ესეების კონკურსში გამარჯვებულ სტუდენტებს სერთიფიკატები და პრიზები
გადასცა.
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ადამიანის უფლებების სასწავლო კურსები,
ტრენინგები და კონკურსები

საზაფხულო სკოლა
- საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში სახალხო დამცველის აპარატმა ორგანიზება
გაუკეთა საზაფხულო სკოლას, რომელიც 2015 წლის 10 ივლისს საქართველოს სახალხო
დამცველისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში
ჩატარდა.
- ადამიანის უფლებების საზაფხულო სკოლა 7-დღიანი საგანმანათლებლო პროგრამაა,
რომლის მიზანია, საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდები ადამიანის
უფლებების შესახებ საბაზისო განათლებით აღჭურვოს
- იმავე პროექტის ფარგლებში, 2015 წლის 3-9 აგვისტოს სტამბულში ადამიანის
უფლებების მეორე საზაფხულო სკოლა გაიმართა. პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა
სემინარები და ლექციები ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის შესახებ და
მასში
მონაწილეობა
მიიღეს
ქართველმა,
ოსმა
და
აფხაზმა
იურისტებმა,
უფლებადამცველებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა.
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ადამიანის უფლებების სასწავლო კურსები,
ტრენინგები და კონკურსები

ადამიანის უფლებათა აკადემია
2015 წელს სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ფარგლებში შემდეგი
ტრენინგები ჩატარდა:

1. მასწავლებლებისთვის თემაზე - ადამიანის უფლებების სწავლება და დისკრიმინაციის
აკრძალვის პრინციპი სკოლებში.
2. რეგიონული მედიასაშუალებების წარმომადგენლებისათვის - „გენდერული საკითხების
გაშუქება და ჟურნალისტური ეთიკა“;

3. საშუალო რგოლის სამხედრო მოსამსახურეებისათვის და სამხედრო ნაწილების
იურისტებისათვის თემაზე „ადამიანის უფლებები სამხედრო სამსახურში“;
4. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის ტრენინგი - „ადამიანის უფლებების
როლი კონფლიქტის ტრანსფორმაციაში“.
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ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებებზე
საერთაშორისო ღონისძიებათა მხარდაჭერით
• ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე
• ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე
• მშვიდობის საერთაშორისო დღე
• ადამიანის უფლებათა დაცვის დღე - 10 დეკემბერი
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გმადლობთ
ყურადღებისათვის
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