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ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა
გაუმჯობესდა საქმისწარმოების ერთიანი ელექტრონული პროგრამა და გაიზარდა:
•
ეფექტური კოორდინაცია;
•
საქმისწარმოების ხარისხის და დოკუმენტბრუნვის მოქნილობა;
•
აპარატის, როგორც ცენტრალური, ისე რეგიონული ოფისების თანამშრომლების
კვალიფიკაცია საქმიწარმოების კუთხით.
შემუშავდა და სისტემატიზირდა:
•
2014 წლის რეკომენდაციების/წინადადებების და მათზე მიღებული პასუხების ერთიანი
ბაზა;
•
გაფორმებული მემორანდუმების ბაზა;
•
საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაში სახალხო დამცველის მონაწილეობის ამსახველი
მონაცემთა ბაზა;
•
მიმდინარეობს პერსონალურ მონაცემთა ბაზის ფაილური სისტემის შექმნა.
გაუმჯობესდა სახალხო დამცველის აპარატის ინტერნეტ ტექნოლოგიებით სარგებლობის
ხარისხი და დაიხვეწა:
•
IT ინფრასტრუქტურა;
•
სახალხო დამცველის ვებ-გვერდი www.ombudsman.ge

www.ombudsman.ge
www.company.com

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და
ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა
2014 წელს განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებები:
•
დაკომპლექტდა ანალიტიკური დეპარტამენტი (01.04.2014);
•
მართლმსაჯულების დეპარტამენტს დაემატა მოადგილის შტატი (30.05.2014);
•
ჩამოყალიბდა საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი, მოქალაქეთა
მიღების დეპარტამენტის ცვლილების შედეგად (02.07.2014);
•
შეიქმნა თანასწორობის დეპარტამენტი (22. 08.2014);
•
ფუნქციები გადანაწილდა პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტსა და
მართლმსაჯულების დეპარტამენტს შორის. კერძოდ, პრევენციისა და მონიტორინგის
დეპარტამენტს ჩამოშორდა ინდივიდუალური განცხადებები და გადაეცა
მართლმსაჯულების დეპარტამენტს (01.10.2014)
გაძლიერდა სახალხო დამცველის აპარატის ადამიანური რესურსი და გაიზარდა:
•
საშტატო ერთეულის რაოდენობა - 73 ერთეულიდან 91 ერთეულამდე;
•
შტატში დასაქმებულთა რაოდენობა - 68 ერთეულიდან 86 ერთეულამდე;
•
სტაჟირებაგავლილი პირებიდან დასაქმებულთა რაოდენობა - 28 პირიდან 4 პირის
დასაქმდა;
•
პროექტებში დასაქმებულთა რაოდენობა - 14 პირი;
•
დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა - 105 პირი;
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ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა
2015 წელს დაგეგმილი სტრუქტურული ცვლილებები:
•
•
•
•
•
•
•

"საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ" საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების
შეტანის შემდეგ სახალხო დამცველის მოადგილის დამატება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის (სამმართველოს)
რეორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტად;
თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის შექმნა;
მართლმსაჯულების დეპარტამენტის გაყოფა ორ დეპარტამენტად;
ადამიანის უფლებათა სკოლის შექმნა;
ცხელი ხაზის ამოქმედება;
რეგიონული ოფისების გაძლიერება.

2015 წელს დაგეგმილია საშტატო ერთეულების რაოდენობის ზრდა:
•

91 ერთეულიდან 123 ერთეულამდე.
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სახალხო დამცველის
რეკომენდაციები/წინადადებები

ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით
სხვადასხვა უწყებებს მიმართა 131 რეკომენდაციით/წინადადებით:

სახალხო

დამცველმა

სახალხო დამცველის რეკომენდაციები/წინადადებები

•

სულ

შესრულებული

შეუსრულებელი

ნაწილობრივ
შესრულებული

პასუხგაუცემელი

131

38

36

12

19

,
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სახალხო დამცველის ძირითადი
რეკომენდაციები/წინადადებები

სახალხო დამცველის
მიხედვით:

რეკომენდაციები/წინადადებების

რაოდენობა

დეპარტამენტების

მართლმსაჯულების დეპარტამენტი

66

პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი

22

გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი

8

ანალიტიკური დეპარტამენტი

3

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

3

ბავშვის უფლებებათა ცენტრი

7

რეგიონული სამმართველო

22
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მართლმსაჯულების
დეპარტამენტი
მომზადებული რეკომენდაციები/წინადადებები:

შრომის უფლება

10

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ
განხორციელებული ქმედებების
კანონიერება

5

საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით
უზრუნველყოფა

1

გამოხატვის თავისუფლება

1

სახელმწიფო მოსამსახურის
დისციპლინური პასუხისმგებლობა

2

ინფორმაციის თავისუფლება

3

მოსამართლის დისციპლინური
პასუხისმგებლობა

3

გამოძიების დაწყება

10

საკუთრების უფლება

6

ეფექტიანი გამოძიება

2

სოციალური უფლება

2

უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილი
პირის სასჯელის მოხდისაგან
გათავისუფლების ან სასჯელის შეცვლის
წესის ცვლილებასთან დაკავშრებით

1

სახალხო დამცველის წარმომადგენლის
კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა

1

მიმოსვლის თავისუფლება

1

პირადი ხელშეუხებლობის უფლება

1
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პრევენციისა და მონიტორინგის
დეპარტამენტი
ვიზიტების ტიპოლოგია:
•
•
•
•

რეგულარული;
Ad Hoc (საგანგებო);
თემატური;
საკონტროლო;

განხორციელებული მონიტორინგის რაოდენობა:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

პენიტენციალური დაწესებულებები - 18 ვიზიტი;
დროებითი მოთავსების იზოლატორები - 15 ვიზიტი;
პოლიციის სამმართველოები - 13 ვიზიტი;
მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლები - 44 ვიზიტი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი - 1 ვიზიტი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ბათუმის საავადმყოფო - 1 ვიზიტი;
ინდივიდუალური ვიზიტები - 362;
მიგრანტთა დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის მონიტორინგი - 1;
მონახულებული პატიმრები - 2845;
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პრევენციისა და მონიტორინგის
დეპარტამენტი


ჩაერთო წამებასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საბჭოს ფარგლებში მოქმედ სამუშაო
ჯგუფებში;



შემუშავდა მონიტორინგის სპეციალური სახელმძღვანელო შემუშავება და განახლდა
სამუშაო მეთოდოლოგია შემდეგი მიმართულებებით:
მამაკაცთა დაწესებულების მონიტორინგი;
ქალთა დაწესებულების მონიტორინგი;
არასრულწლოვანთა დაწესებულების მონიტორინგი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინსტიტუტების მონიტორინგი;
პოლიციისა და დროებითი მოთავსების იზოლატორების მონიტორინგი;

•
•
•
•
•


•
•

თანამშრომლობა ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტთან (CPT), წამების
პრევენციის ქვეკომიტეტთან (SPT) და წამების პრევენციის ასოციაციასთან (APT)
თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნების პრევენციის ეროვნულ მექანიზმებთან
საქართველოს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სასწავლო ვიზიტი სერბეთისა და
ჩეხეთის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმებთან;
ჩეხეთის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ვიზიტი საქართველოს სახალხო
დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
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თანასწორობის
დეპარტამენტი



•

•
•

•




თანასწორობის დეპარტამენტის შეიქმნა 2014 წლის 22 აგვიტოს “დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის
აღმოფხვრის
შესახებ"
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
თანასწორობის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:
საქართველოს სახალხო დამცველის ხელშეწყობა "დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აღმოფხვრის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებაში;
საქართველოში თანასწორობის დაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და
საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგის განხორციელება;
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, დისკრიმინაციის
ყველა ფორმის აღმოფხვრის და ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის
ხელშეწყობა;
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრაზე მონიტორინგის განხორციელება.
განისაზღვრა დეპარტამენტის ფინანსური უზრუნველყოფა: 356,155 ლარის ოდენობით
შეირჩა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და 2 სპეციალისტი;
განსახილველად მიღებულია 28 განცხადება
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ანალიტიკური
დეპარტამენტი
ანალიტიკური დეპარტამენტი:
•
•

•

დაკომპლექტდა ადამიანური რესურსით: 1 დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 2 მთავარი
სპეციალისტი;
ხელს უწყობს საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის
(2014-2015წწ) საკოორდინაციო უწყებათაშორის საბჭოსა და სამუშაო ჯგუფებში
საქართველოს სახალხო დამცველის მონაწილეობას;
მონაწილება მიიღო “ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონში
ცვლილებების
შეტანის
შესახებ
კანონპროექტის
გარდამავალი
დებულებებით
გათვალისწინებული საკითხების მოსამზადებლად შექმნილ სამუშაო ჯგუფში.

დეპარტამენტმა მოამზადა:
•
•

•
•
•
•

პირადი ცხოვრების უფლების ანალიზის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
პრეცედენტული სამართლის ჭრილში;
გაერთიანებულ სამეფოში მოქმედი 2009 წლის მონაცემთა შენახვის რეგულაციების შესახებ
და 2000 წლის საგამოძიებო ორგანოების უფლებამოსილების რეგულირების აქტების
ანალიზი;
სახალხო დამცველის მიერ გაფორმებული მემორანდუმების მონაცემთა ბაზა;
საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაში სახალხო დამცველის მონაწილეობის ანალიზი;
სახალხო დამცველის 2014 წლის რეკომენდაციების, წინადადებების და მათზე მიღებული
პასუხების მონაცემთა ბაზა და მათი შესრულების ანალიზი;
3 საკანონმდებლო მიმოხილვა.
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გენდერული თანასწორობის
დეპარტამენტი
გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული საქმიანობა:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

შეიმუშავა სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიისა და
2014 – 2016 სამოქმედო გეგმა;
შეიმუშავა სექსუალური შევიწროების პრევენციის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატის
პოლიტიკის დოკუმენტი;
მონაწილეობა მიიო გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების სფეროში მოქმედ
თემატურ სამუშაო ჯგუფებში;
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით დაიქირავქ დეპარტამენტში ქალთა
უფლებების დარგის კონსულტანტი;
სახალხო დამცველის აპარატის თელავისა და ზუგდიდის რეგიონალურ ოფისებში შეარჩია
ქალთა უფლებების დარგის კონსულტანტები;
განახორციელა 7 ვიზიტი #5 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში/ქალ მსჯავრდებულთა
საჭიროებების, კონსულტაციის გაწევისა და სამართლებრივი დახმარებისათვის;
განახორციელა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სახელმწიფო დაწესებულებების
(თავშესაფრების) მონიტორინგი თბილისში, ქუთაისსა და გორში;
მოამზადა ქალთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით 10 საჯარო განცხადება
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
თანამშრომლებისათვის
(უბნის
ინსპექტორები) ჩაატარა 14 სასწავლო კურსი ( რეგიონში- 8, თბილისში-6);
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ჩაატარა სასწავლო
კურსი;
გლობალურ კამპანია „HeforShe“-ის მხარდაჭერა
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ბავშვთა უფლებების დაცვის
ცენტრი




•
•



შემუშავდა სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებათა დაცვის 2014-2016
სტრატეგია;
გახორციელდა მონიტორინგი 64 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებასა
და საჯარო
სკოლაში:
ახმეტა

სამტრედია

ვანი

მესტია

თერჯოლა

კისისხევი

ქუთაისი

მცხეთა

თელავი

წყალტუბო

სიღნაღი

მარნეული

ზემო აჭარა

ბათუმი

ონი

თბილისი

ყაზბეგი

ამბროლაური

განხორციელა მონიტორინგი სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში :
არასრულწლოვანთა #11 სარეაბილიტაციო დაწესებულება;
#12 , #8 და #2 დაწესებულებები;
ბავშვთა მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები
მოსწავლეებთან # 182-ე, 42-ე, 133,-ე 161-ე საჯარო სკოლებში;
საქართველოში ბავშვთა უფლებების კონვენციის განხორციელების თაობაზე მომზადდა
კომენტარები გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტის მე-4 პერიოდულ მოხსენებაზე
წარსადგენად.
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შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა
უფლებების დაცვის ცენტრი

განხორციელდა მონიტორინგი შშმ პირთა მდგომარეობის შესახებ შემდეგ დაწესებულებებში:
•
დუშეთის, მარტყოფის, სენაკის, ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
პანსიონატები;
•
თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი;
•
მახინჯაურის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი;
•
სასჯელაღსრულების #6 დაწესებულება;
•
სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბისხევის ააიპ “თაობათა კერა” და სოციალურად უმწეოთა
თერაპიის კავშირი “ქედელი”;
•
ჩხოროწყუს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღის ცენტრი “ინვალიდთა
ასოციაცია იმედი 3”;
•
საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი;
•
მამა გაბრიელის სახელობის მოხუცებულთა ჰოსპისი;
•
შპს “Sun Stone Medical” ფსიქიატრიული სტაციონარი;
 გაიმართა 10 რეგიონალური შეხვედრები შშმ პირთა უფლებათა დაცვის შესახებ;
 მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის
სამინისტროში დაბერების და შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მონიტორინგის
მექანიზმის თემებზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში;
 ჩაატარა სემინარი შსს აკადემიის მსმენელებისათვის შეზღუდული შესაძლბელობების მქონე
პირთა უფლებების შესახებ.
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ტოლერანტობის
ცენტრი
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

ახორციელებს რელიგიური და ეროვნული უმცირესობების საბჭოების საქმიანობის მუდმივ
კოორდინირება/მხარდაჭერას;
განახორციელა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის
მონიტორინგი;
მოამზადა სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოსა და არასამთავრობო
ორგანიზაციებს: “მედიის განვითარების ფონდი”, “საქართველოს დემოკრატიული
ინიციატივა” შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი;
რელიგიათა საბჭოს ანალიტიკური ჯგუფის წევრების ვიზიტები ბათუმსა და ხულოში
მოამზადა საჯარო განცხადებები მუსლიმთა წინააღმდეგ გამოვლენილი შეუწყნარებლობის
ფაქტებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ;
სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ და რელიგიური უმცირესობათა საბჭოს
შეხვედრა ეუთოს უმაღლეს კომისართან, პრეზიდენტთან
ქართულ და ინგლისურ ენებზე შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის
ეროვნული კონცეფციისა და 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების
მონიტორინგის ანგარიში.
ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის შეხვედრა სახალხო დამცველთან
არსებული ტოლერანტობის ცენტრის და რელიგიათა და ეთნიკურ უმცირესობათა
საბჭოებთან
ტოლერანტობის ცენტრის საქმიანობისა და უმცირესობებთან დაკავშირებული სიახლეების
მუდმუვი გაშუქება სამენოვანი ვებ-გვერდის:www.tolerantoba.ge საშუალებით
ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება
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რეგიონული სამმართველო


•

•
•

გაიზარდა სახალხო დამცველის რეგიონული წარმომადგენლობა:
გაიხსნა კახეთის რეგიონულიი ოფისი და აჭიღურვა ტექნიკური/ადამიანური
რესურსით;
სამეგრელო ზემო-სვანეთშიდაქირავებული იქნა ოთხი ადგილობრივი
წარმომადგენელი/საკონტაქტო პირი;
ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ცნობიერების ამაღლების, სამოქალაქო
ჩართულობისა და ეფექტური კომუნიკაციის მიზნით განხორციელდა სახალხო
დამცველის 30 ვიზიტი საქართველოს მასშტაბით:

ბათუმი

ქუთაისი

ამბროლაური

მაღალმთიანი
რაჭა

ცაგერი

ხაიში

მესტია

ჩარგალი

შატილი

ზესტაფონი

ლაფანყური

ვანი

ჭიათურა

ტყიბული

ფოთი

ზუგდიდი

სამტრედია

ონი

თელავი

ლენტეხი

პანკისი
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რეგიონული სამმართველო

•

•

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ცნობიერების ამაღლების, სამოქალაქო
ჩართულობისა და ეფექტური კომუნიკაციის მიზნით განხორციელდა სახალხო
დამცველის წარმომადგენლების ვიზიტები საქართველოს მასშტაბით:
ბათუმი

ქუთაისი

მარნეული

ახალქალაქი

წყალტუბო

ხაიში

მესტია

ჩარგალი

შატილი

ზესტაფონი

ერგნეთი

ოზურგეთი

ქობულეთი

გორი

ლაგოდეხი

ჭიათურა

ტყიბული

სამცხე
ჯავახეთი

ხულო

საგარეჯო

ფოთი

ზუგდიდი

სამტრედია

თელავი

პერევი

პანკისი

ონი

ცაგერი

ლენტეხი

რუსთავი

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ მომზადდა
პირველი რეგიონულიი ანგარიში, რომელიც აისახება 2014 წლის საპარლამენტო
ანგარიშში.
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სახალხო დამცველის საქმიანობა
კონფლიქტებით დაზარალებულ პირთა
უფლებების დაცვის მიზნით


შეიქმნა სახალხო დამცველთან არსებული საკონსულტაციო საბჭო - ოსური ფორუმი
და გაიმართა სისტემატიური შეხვედრები;



დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულ სხვა პირთა საკითხებში საქართველოს
სახალხო დამცველის აპარატის დახმარების პროექტის ხელშეწყობით დასაქმდა
იურისტ-მკვლევარი;



კონფლიქტების მოგვარებისა და ტრანსფორმაციის მიმართულებით
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა;



სახალხო დამცველსა და დევნილთა
თანამშრომლობის მემორანდუმი;



აფხაზეთის
და
სამხრეთ
ოსეთის
გამყოფი
ხაზის
მიმდებარე
სოფლებშიგანხორციელდა ვიზიტები ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის
შესწავლის მიზნით.



ორგანიზება გაუკეთდა “მშვიდობის კვირეულს”.

ქსელ

“სინერგიას”

შორის

მომუშავე

გაფორმდა
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სახალხო დამცველის სპეციალური
ანგარიშები

•

•
•
•
•
•

•
•
•

სპეციალური ანგარიშები:
შშმ პირთა მდგომარეობა პენიტენციურ დაწესებულებებში, არანებაყოფლობითი
ფსიქიატრიული
მკურნალობის
დაწესებულებასა
და
დროებითი
მოთავსების
იზოლატორებში;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა მცირე საოჯახო ტიპის საოჯახო დაწესებულებებში;
სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულების გამოძიების პრაქტიკა,
საკანონმდებლო რეგულაციები და ეფექტიანი გამოძიების საერთაშორისო სტანდარტები;
სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისას მსჯავრდებულების
უფლებრივი მდგომარეობა;
ქალთა დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში;
საქართველოს სახალხო დამცველთან შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს ანგარიში 2012
წლის 28 აგვისტოს სოფელ ლაფანყურთან, ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეციალური
ოპერაციის შესახებ;
სპეციალური საინფორმაციო ნარკვევი ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაკავებებისა და
პატიმართა მდგომარეობის შესახებ;
2008–2013 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემულ რეკომენდაციათა
შესრულების ანგარიში და ანალიტიკური კვლევა;
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საქმიანობის ანგარიში - 2014 წელი;

•
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სახალხო დამცველის
საკონსტიტუციო სარჩელები
საკონსტიტუციო სარჩელები:
•

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 52-ე მუხლის მე-2 ნაწილის პირველი
წინადადების სიტყვების “ან კანონიერ მფლობელობაში” არაკონსტიტუციურად ცნობა;

•

“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის “ბ” ქვეპუნქტის
სიტყვები “გამოძიების ქვეშ ან” არაკონსტიტუციურად ცნობა;

•

“საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 134 (4)-ე მუხლის პირველი პუნქტის
არაკონსტიტუციურად ცნობა;

•

“ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის “ვ”
ქვეპუნქტის პირველი წინადადების, მეორე წინადადების წიტყვები “აღნიშნული მიერთების
შედეგად” და “ზ” ქვეპუნქტის პირველი წინადადების კონსტიტუციურობა.
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საქართველოს პარლამენტში გაგზავნილი
კანონის პროექტები და საკანონმდებლო
წინადადებები
•

2012 წლის 28 დეკემბრის “ამნისტიის
განსახორციელებელი ცვლილებების თაობაზე;

შესახებ”

საქართველოს

•

კანონპროექტი საქართველოს სისხლის სამართლის
ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე;

•

დაუმთავრებელი კოოპერატიული ბინათმშენებლობის შედეგად დაზარალებულ
პირთა შესახებ შესაბამის ნორმატიულ აქტებში მითითებულ პერიოდში
ვალდებულების გასტუმრების ნორმატიული წესის შემუშავებისა და დადგენის
თაობაზე;

•

დამოუკიდებელი
ორგანოს
შექმნა,
რომელიც
აწარმოებს
გამოძიებას
სამართალდამცავების მიერ სიცოცხლის მოსპობის, წამების, არასათანადო და
ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესაძლო ჩადენის ფაქტებზე;

•

“საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის
პროექტი და პატიმრობის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შესახებ
საქართველოს კანონის პროექტი (ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლება პრევენციის
ეროვნული მექანიზმისთვის)

საპროცესო

კანონში

კოდექსში
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საქართველოს პარლამენტში გაგზავნილი
კანონის პროექტები და საკანონმდებლო
წინადადებები
•
•
•
•

•

•

“საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე (სახალხო დამცველის მოადგილეთა რაოდენობის გაზრდა);
წინადადება
უვადოდ
თავისუფლებააღკვეთილი
პირის
სასჯელის
მოხდისგან
გათავისუფლების ან სასჯელის შეცვლის წესის ცვლილებასთან დაკავშირებით;
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის
თაობაზე;
“პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოების
შეიარაღებაში არსებულ სპეციალურ საშუალებათა სახეების, მათი შენახვის, ტარებისა და
გამოყენების წესის და პირობების, აგრეთვე სპეციალური საშუალებების გამოყენების
უფლების მქონე პირის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე”;
უცხოელის საქართველოდან გაძევების, უცხოელის დაკავებისა და დროებითი განთავსების
ცენტრში მოთავსების, საქართველოს ვიზის გაცემის, მისი მოქმედების ვადის გაგრძელებისა
და მოქმედების შეწყვეტის, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის
დადგენისა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის საკითხის განხილვისა და
გადაწყვეტის წესებთან დაკავშირებით;
“სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ”
საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის “ა” ქვეპუნქტში, მე-12 მუხლის
პირველი პუნქტის “ა” ქვეპუნქტსა და “საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს
ორგანული კანონის 70-ე მუხლის პირველ პუნქტში განსახორციელებელ ცვლილებებთან
დაკავშირებით .
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სასამართლოს მეგობრის
(Amicus Curiae) მოსაზრება
სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება მომზადდა შემდეგ საკითხებზე :
•

საქართველოში დროებითი ბინადრობის მოწმობის აღება და პირადი და ოჯახური
ცხოვრების პატივისცემის უფლების დარღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით;

•

მოქალაქე ბ.ლ.-ს ექსტრადიციის საკითხზე სამართალწარმოების განხორციელება ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით დადგენილი რეგულაციების დაცვით,
რათა უზრუნველოფილ იქნას ადამიანის უფლების – წამების, არაადამიანური და
დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის რეალიზაცია;

•

საჯარო
მოსამსახურე
ო.ლ.-ს
თანამდებობიდან
გათავისუფლების
საქმეზე:
უზრუნველყოფილ იქნას საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლით დაცული მოქალაქის
უფლება, დაიკავოს ნებისმიერი სახელმწიფო თანამდებობა, თუ იგი აკმაყოფილებს
კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
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სახალხო დამცველის კანონიერი
მოთხოვნის შეუსრულებლობა



სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში გააქტიურდა
სამართლებრივი მექანიზმი (ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173(4)-ე
მუხლი):

•

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოება დაიწყო 18 საქმეზე;

•

სასამართლოში განსახილვევად გაიგზავნა სამართალდარღვევის 4 საქმე;

•

სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნო საჯარო დაწესებულების 3
ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი

•

სასამართლო განხილვის პროცესშია სამართალდარღვევის 1 საქმე.
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საგანმანათლებლო საქმიანობა


•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

სახალხო დამცველის ახალი ინიციატივები:
ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტინი
გამოიცა და გავრცელდა 12 ორენოვანი, ყოველთვიური საინფორმაციო ბიულეტინი;
თითეული საინფორმაციო ბიულეტინის გამოცემისას გაიმართა პრეს კონფერენცია.
გაიმართა სახალხო დამცველის საჯარო დებატები შემდეგ თემებზე:
ხუდონჰესი: “სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტების” ზეგავლენა ადამიანის
უფლებებზე;
“რეალური კონსტიტუციური კონტროლი-საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ
მართლმსაჯულების ხარვეზების გამოსწორების შესაძლებლობა?”
“ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა შრომის უსაფრთხოებაზე?”
“ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში - ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა?”
“გამოწვევები შემწყნარებლობის გზაზე”;
“ქალთა მკვლელობები-ძალადობის ახალი ტენდენცია”;
“ადამიანის უფლებები კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში: ხელისუფლების
როლი და პასუხისმგებლობა”;
“გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის
განხორციელებისა და მონიტორინგის გამოწვევები”;
„ეროვნული უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში“;
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საგანმანათლებლო საქმიანობა

სახალხო დამცველის პუბლიკაციები
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2013 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის
შესახებ;
სტატიათა კრებული “ადამიანის უფლებები და სამართლის უზენაესობა”;
2013 წლის საპარლამენტო ანგარიშის მოკლე ვერსია ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
საინფორმაციო ბროშურა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის
მიმართულებების შესახებ;
სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულების გამოძიების პრაქტიკა,
საკანონმდებლო რეგულაციები და ეფექტიანი გამოძიების საერთაშორისო სტანდარტები
ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა
(გოგონათა) უფლებების ჭრილში;
სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის სამი მოდელი;
იაკობ გოგებაშვილი თანამედროვე პერსპექტივიდან;
ანგარიში 2012 წლის 28 აგვისტოს სოფელ ლაფანყურთან, ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული
სპეციალური ოპერაციის შესახებ;
2014 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ.
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საგანმანათლებლო საქმიანობა
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მომზადებული კვლევები:
•
მსჯავრდებულთა ერთი დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ ;
•
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული სამართალწარმოების პრაქტიკული სახელმძღვანელო;
•
დანაშაულის საგნისა და იარაღის კონფისკაციის მიმართება საკუთრების უფლებასთან.
სახალხო დამცველის სოციალური რეკლამა და დოკუმენტური ფილმები:
•
ბავშვის უფლებათა ცენტრის სარეკლამო რგოლი;
•
ანიმაციური კლიპი / სოციალური რეკლამა მომზადებული ბავშვთა უფლებათა ცენტრის
მრჩეველთა ახალგაზრდული საბჭოს სცენარის მიხედვით;
•
“ბენედიქტელ დედათა დახურული მონასტერი საქართველოში”;
•
“კაპუცინელების ორდენის დაბრუნება საქართველოში”;
•
“ქართველი ვაიშნავები”;
•
“ხსნის არმია საქართველოში”.
სახალხო დამცველის კონკურსები:
•
კონკურსი “მე-ომბუდსმენი 2014”;
•
ვიქტორინა “ეთნოსები და რელიგიები საქართველოში 2014”;
•
მედია კონკურსი “ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება 2014”;
•
კონკურსი “ჟურნალისტები ქალთა უფლებებისათვის 2014”;
•
კონკურსი ჟურნალისტებისათვის “შშმ პირთა უფლებები”.
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საგანმანათლებლო საქმიანობა
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარებული სასწავლო
ღონისძიებები/სწავლება/სემინარები/დისკუსიები/მრგვალი მაგიდები ადამიანის
უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ადრეული ქორწინების შედეგად გამოწვეული პრობლემებისა და პრევენციის საკითხები;
საქართველოს მუსლიმების ორგანიზაციული განვითარების საკითხები;
ბავშვთა უფლებების დარღვევების საკითხები;
ხუდონჰესის მშენებლობის პრობლემატიკა;
რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების ახალ სამთავრობო დადგენილება;
ტოლერანტობის კულტურის საფუძვლები;
ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება;
რეგიონალური შეხვედრები “უფლებებია - ჩემი ყვავილები”;
გაეროს შშმ პირთა უფლებათა დაცვის 2006 წლის კონვენცია;
მრავალფეროვნება და ადამიანის უფლებები;
შშმ პირთა უფლებები;
აბორტი - ნების თავისუფლება თუ სიცოცხლის უფლება;
ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები;
საქართველოს კონფლიქტები და მათი მოგვარების პოლიტიკა;
გენდერული საკითხების გაშუქება და ჟურნალისტური ეთიკა.
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ევროკავშირის პროექტი
ევროკავშირის პროექტი: “სახალხო დამცველის აპარატის ხელშეწყობა”
7 მაისი, 2012 – 7 მაისი, 2015
•

სახალხო დამცველის აპარატის ინსტიტუციური გაძლიერება:





სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშების გამოქვეყნების ხელშეწყობა;
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სწავლება და ტექნიკური დახმარება;
დაკავების ადგილების მონიტორინგისა და განცხადებების შესწავლისათვის შესაბამისი
სახელმძღვანელოების შემუშავება;
ევროკავშირის ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების შესწავლა პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის ფუნქციების ეფექტური შესრულებისათვის;
დახურული ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგის შესახებ სპეციალური ანგარიშების
გამოქვეყნება;
მართლმსაჯულების დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის სისტემატიური სწავლების
უზრუნველყოფა;
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების ამსახველი
მასალის სისტემატიური განახლება;
სახალხო დამცველის აპარატის ანალიტიკური დეპარტამენტის შექმნის ხელშეწყობა;
სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივნის და ანალიტიკური დეპარტამენტის
სამართლებრივი ექსპერტის საქმიანობის მხარდაჭერა.
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ევროკავშირის პროექტი
პროექტის მიერ განხორციელებული აქტივობები
სახალხო დამცველის პუბლიკაციების მომზადება/გამოქვეყნების ხელშეწყობა

13

სახალხო დამცველის პრეზენტაციების მხარდაჭერა/ორგანიზება

5

სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული კანონის პროექტებისა და საკანონმდებლო
წინადადებების მომზადების ხელშეწყობა

4

ადამიანის უფლებების საკითხებზე სახალხო დამცველის კვლევების მომზადებაგამოქვეყნების ხელშეწყობა

2

ადამიანის უფლებების საკითხებზე სახალხო დამცველის საჯარო დეპატების ორგანიზება

8

სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშების განხილვის მხარდაჭერა/ორგანიზება

3

სახლახო დამცველის რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრების ორგანიზება/მხარდაჭერა

4

სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებისათვის სპეციალური დარგობრივი
სწავლება

6

ადამიანის უფლებების საკითხებზე სახალხო დამცველის კონკურსების
ორგაზება/მხარდაჭერა

2

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ განხორციელებული ვიზიტების ხელშეწყობა
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ევროპის საბჭოს /გაეროს
ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის
ერთობლივი პროექტი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დევნილთა და კონფლიქტით
დაზარალებულ პირთა საკითხებში დახმარება
1 იანვარი 2010 – 28 თებერვალი 2015
•

სახალხო დამცველის აპარატის შესაძლებლობათა გაძლიერება იძულებით
გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა მდგომარეობის
საკითხებში






დევნილთა ჩასახლებების ყოველთვიური მონიტორინგი;
დევნილთა ინდივიდუალური და კოლექტიური პრობლემატიკის შესწავლა;
დევნილთათვის სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევა;
კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხების
შესწავლა;
დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულ პირთა უფლებების მდგომარეობის
შესახებ ანგარიშების მომზადება;
დევნილთა უფლებების შესახებ სწავლების უზრუნველყოფა;
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან რეგიონალური შეხვედრების ორგანიზება.





www.ombudsman.ge
www.company.com

ევროპის საბჭოს /გაეროს
ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის
ერთობლივი პროექტი
პროექტის მიერ განხორციელებული აქტივობები





რეგიონალური დაფარვა - თბილისი, გორი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში დევნილთა საკითხების
კომისიის საქმინობაში მონაწილეობა;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში “ეკომიგრანტების”
საკითხებზე მომუშავე კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობა;





დევნილთა დასახლებებში განხორციელებული ვიზიტები - 602.
21 საზღვრისპირა სოფლის მონიტორინგი.
იურიდიული კონსულტაციის გაეწია 859 დევნილს.



ლტოლვილობასთან და თავშესაფრის მაძიებლობასთან დაკავშირებული საკითხების
შესწავლის ფუნქციის განსაზღვრა;
პროექტში ერთი დამატებითი საშტატო ერთეულის განსაზღვრა საქართველოში
ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა
უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლისათვის.
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საერთაშორისო
თანამშრომლობა

•
•

•

•

•

სახალხო დამცველის ჩართულობა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის
მექანიზმებთან:
ადამიანის უფლებათა საბჭოს 26-ე სესია - წერილობითი მოსაზრება საქართველოში
დევნილთა მდგომარეობის შესახებ;
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 111-ე სესია - წერილობითი და ზეპირი მოხსენება
საქართველოს მიერ კომიტეტში წარდგენილ მე-4 პერიოდულ ანგარიშთან

დაკავშირებით სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო
პაქტის იმპლემენტაციის შესახებ;
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის სალიკვიდაციო კომიტეტის 58-ე სესია - წერილობითი
და ზეპირი მოხსენება საქართველოს მე-4 და მე-5 გაერთიანებულ ანგარიშთან
დაკავშირებით ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ;
ადამიანის უფლებათა საბჭოს 27-ე სესია - წერილობითი და ზეპირი მოსაზრება
საქართველოში დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბებისა და
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გაძლიერების საჭიროებაზე;
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კომიტეტისა და
ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების პირველი სამუშაო შეხვედრა გაეროს
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირთა
უფლებების
კონვენციის
იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის საკითხებზე;
სრული წევრობა ომბუდსმენთა საერთაშორისო ინსტიტუტში (IOI);
წევრობა დამკვირვებლის სტატუსით Equinet-ში.
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საერთაშორისო
თანამშრომლობა
ოფიციალური ვიზიტები:
•
•
•
•
•
•
•
•

სახალხო დამცველის ოფიციალური ვიზიტები - სტრასბურგი
გარდამავალ მართლმსაჯულებაზე რეგიონალური კონსულტაციები - ბერლინი
სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობა და ადამიანის უფლებათა დაცვა - კიშინოვი
კონფერენცია “ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების როლი ქალთა უფლებათა
დაცვაში” - ბაქო
სამხედრო ძალების ომბუდსმენების საერთაშორისო კონფერენცია - ჟენევა
კონფერენცია “ომბუდსმენთა როლი დემოკრატიის უზრუნვეყოფაში” - ტალინი
დიალოგი დემოკრატიისათვის - ვარშავა
ბავშვთა ომბუდსმენების ევროპული ქსელის მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია ედინბურგი

•
•
•

•

რასიზმისა და შუეწყნარებლობის წინააღმდეგ მიმართული კომიტეტი - სტრასბურგი
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ხელშეწყობის ეროვნული ინსტიტუტების
საერთაშორისო საკოორდინაციო კომიტეტის 27-ე წლიური შეხვედრა - ჟენევა
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE
ODHIR) მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური რეგიონული კონფერენცია ადამიანის
უფლებების დარგში - ვარშავა
აღმოსავლეთ ევროპის პრევენციის ეროვნული მექანიზმების კონფერენცია - ლვოვი
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საერთაშორისო
თანამშრომლობა


•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

სახალხო დამცველის მიერ მიღებული დელეგაციები და ფიციალური ვიზიტები
შეხვედრა:
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისართან;
ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ვიზიტი;
ეუთოს უმაღლეს კომისართან;
ვენეციის კომისიის წევრებთან;
ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში;
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებთან;
ადამიანის უფლებების საკითხებში უკრაინის საპარლამენტო კომისრის, უკრაინის
მთავრობისა და პარლამენტის დელეგაციის ვიზიტი;
ჩეხეთის რესპუბლიკის სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან;
ინგუშეთის რესპუბლიკის ომბუდსმენთან;
წამების პრევენციის ქვეკომიტეტის წევრთან;
ნორვეგიის ყოფილი ბავშვთა ომბუდსმენის/საერთაშორისო ექპერტის სამუშაო ვიზიტი;
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებთან;
ევროპის საბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტთან (CPT).
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საზოგადოებასთან
ურთიერთობა



მაუწყებელ სატელევიზიო ეთერში სახალხო დამცველის აპარატმა დაიკავა 486 საათი



ინტერნეტ მედიაში გამოქვეყნებული მასალა შეადგენს 4259 ერთეულს





რადიო ეთერში სახალხო დამცველის აპარატმა დაიკავა 108 საათი

გამოქვეყნებული ბეჭდვითი მასალა შეადგენს 5589 კბ.მ.-ზე მეტ ფართობს




გაიმართა 40 პრეს კონფერენცია

მედია მიმოხილვების საერთო რაოდენობა შეადგენს 573 ერთეულს

აქტიური ჩართულობა სოციალურ სივრცეში: Face book, Twitter, YouTube

სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკით მოსარგებლეთა რაოდენობამ შეადგენს 412 მკითხველს
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ადამიანური რესურსის
გაძლიერება
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•


 ჩატარდა დარგობრივი ტრენინგი შემდეგ თემებზე:
უსაფრთხოების სექტორის მონიტორინგი;
ფსიქიკური ჯანმრთელობა;
ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება;
სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგი;
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სისტემა;
სამართალდამცავების მიერ სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენება და სტამბოლის
პროტოკოლი;
პარიზის პრინციპები, ადამიანის უფლებათა მონიტორინგი, ჩართულობა საერთაშორისო
მექანიზმების მუშაობაში, ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა: ამანის სემინარი;
გენდერული ასპექტები და დაცვის მექანიზმები;
გენდერი, სტერეოტიპები და თანასწორობა;
ბავშვთა, შშმ პირთა, ეთნიკური უმცირესობების უფლებების გენდერული ასპექტები და დაცვა
ბავშვთა, ქალთა და შშმ პირთა ჯანდაცვის უფლებები;
მედიატორებისა და ომბუდსმენების ინტერვენცია;
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია #1325 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე;
ბავშვთა უფლებების დაცვის საკანონმდებლო ინიციატივები, მიღწეული პროგრესი და
გამოწვევები;
რელიგიური გაერთიანებების უფლებები საქართველოში;
დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის მონიტორინგი;
საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სასწავლო ვიზიტები
განხორციელდა მექსიკაში, ესპანეთში, მალტაში, პოლონეთში, ჩეხეთსა და სერბეთში
www.ombudsman.ge
www.company.com

ბიუჯეტი და დონორი
ორგანიზაციები


საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის 2014
სახელმწიფო დაფინანსებით შეადგენს 2 380 000.00 ლარს



თანასწორობის დეპარტამენტისათვის დამატებით
სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 356 155 ლარი



საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
ბიუჯეტი შეადგენს წლიური ბიუჯეტის 38.2%-ს

წლის

ბიუჯეტი

საქართველოს მთავრობის

მიზნობრივი

გრანტების

დონორი ორგანიზაციები:
•
•
•
•
•
•

ევროკავშირი
ევროპის საბჭო
გაეროს ბავშვთა ფონდი “UNICEF”
ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო”
გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისი
ბულგარეთის საელჩო

www.ombudsman.ge
www.company.com

გმადლობთ ყურადღებისათვის!

www.ombudsman.ge
www.company.com

