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შპს „ჭრელი აბანო-ს“ დირექტორს  

თ. მ.-ს  

 

რეკომენდაცია 

სექსუალური შევიწროებით გამოხატული  

სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის დადგენის თაობაზე 

შემუშავებულია „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის მე-201 მუხლის და „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად 

ბატონო თ., 

 

2019 წლის 23 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველს ელექტრონული ფოსტის 

საშუალებით მომართა - ა.მ.-მ  (შემდგომში განმცხადებელი), რომელიც ქ. თბილისში მდებარე 

„მეფე ერეკლეს აბანოში“ მომსახურების მიღების დროს, სავარაუდო სექსუალური 

შევიწროვების ფაქტზე მიუთითებს.  

1. ფაქტობრივი გარემოებები 

1.1. განმცხადებლის მიერ მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები 

განმცხადებლის განმარტებით, ის და მისი მეგობრები - მ.გ. და რ.კ.1 ესპანეთის მოქალაქეები 

არიან და საქართველოში ტურისტული ვიზიტით იმყოფებოდნენ. 

2019 წლის 21 ივლისს, შუადღეს, განმცხადებელი მეგობრებთან ერთად მივიდა ქ. თბილისში 

მდებარე „მეფე ერეკლეს აბანოში“ მასაჟის პროცედურის დასაჯავშნად. დაწესებულების 

მენეჯერმა მათ წარუდგინა მექისე ქალი, რომელსაც მათთვის შესაბამისი მომსახურება უნდა 

გაეწია. იმავე დღის 20:00 საათზე, განმცხადებელი და მისი მეგობრები მივიდნენ აბანოში. 

დაწესებულების მენეჯერმა ისინი ცალკე ოთახში შეიყვანა, სადაც 15 წუთის შემდეგ, მექისე 

მამაკაცი შევიდა, რომელსაც პროცედურის ჩასატარებლად საჭირო საშუალებები ჰქონდა თან 

(სახეხი ღრუბელი, წყალი). განმცხადებლის განმარტებით, მათ იცოდნენ, რომ მომსახურება 

ქალს უნდა გაეწია, თუმცა, მიიჩნიეს, რომ მექისე მამაკაცი მათთან ერთად მყოფი მამრობითი 

სქესის მეგობრის - რ.კ.-ს მომსახურების გაწევის მიზნით შევიდა.  

ა.მ.-ს განმარტებით, მექისემ თავდაპირველად მის მეგობარს - მ.გ.-ს მიმართა და მიანიშნა, რომ 

საცურაო კოსტუმი მთლიანად გაეხადა.  

სახალხო დამცველის წარმომადგენელი პირადად გაესაუბრა მ.გ.-ს, რომელმაც აღნიშნა, რომ არ 

იცოდა ქართული მასაჟის თავისებურებები და გაუკვირდა მექისის მითითება. 

                                                           
1 ა.მ. და მ.გ.  არიან მდედრობითი სქესის, ხოლო, რ.კ.  არის მამრობითი სქესის. 
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თავდაპირველად დააზუსტა, ნამდვილად იყო თუ არა აუცილებელი ყველაფრის გახდა. 

მექისე მამაკაცმა დაუდასტურა რომ უნდა გაშიშვლებულიყო, რის შემდეგაც, მ.გ.-მ შეასრულა 

მისი მითითება. მ.გ.-მ განმარტა, რომ მექისემ მასაჟი მთელ სხეულზე გაუკეთა, მათ შორის, 

მკერდზე, რის გამოც პროცედურის განმავლობაში ის იყო დაძაბული და ჰქონდა უსიამოვნო 

შეგრძნება.2 

ა.მ.-ს განმარტებით, როდესაც მექისე მ.გ.-ს უკეთებდა მასაჟს, თვითონ ძალიან დაძაბული იყო 

და მეგობარს - რ.კ.-ს უთხრა, რომ ის არ თვლიდა, რომ გაშიშვლება აუცილებელი უნდა 

ყოფილიყო. მ.გ.-ს შემდეგ მექისემ მასაჟი რ.კ.-ს გაუკეთა, თუმცა, მისთვის საცურაო კოსტუმის 

გახდა არ მოუთხოვია,3 რამაც კიდევ უფრო დააეჭვა განმცხადებელი.  

აღნიშნულის შემდეგ, მექისემ განმცხადებელს სთხოვა სრულიად გაშიშვლება, რაზეც, ა.მ.-ს 

განმარტებით, მან უარი განაცხადა და საცურაო კოსტუმის ქვედა ნაწილი არ გაიხადა. 

პროცედურის დასაწყისში ა.მ. მუცელზე დაწვა და მექისე სხეულზე უკეთებდა მასაჟს, რის 

შემდეგაც მექისემ ზურგზე  დაწოლა მოსთხოვა.  განმცხადებლის განმარტებით, თავს 

არაკომფორტულად გრძნობდა, თუმცა მიჰყვა მექისის მითითებას. როდესაც ზურგზე 

გადმობრუნდა, მექისემ დაუწყო, მათ შორის, მკერდზე მასაჟის კეთება, რაც დაახლოებით 30 

წამის განმავლობაში გაგრძელდა. განმცხადებელმა აღნიშნული გააპროტესტა, მისი 

განმარტებით, მიხვდა, რომ მექისის ქმედება არ იყო მისაღები და ის სექსუალურ შევიწროებაში 

დაადანაშაულა. როგორც ა.მ. აღნიშნავს, მექისეს კარგად არ ესმოდა ინგლისური ენა,  მისი 

ვარაუდით, ვერ გაიგო რას ეუბნებოდა განმცხადებელი და ოთახიდან გავიდა.  აღნიშნულის 

შემდეგ, ა.მ.-მ დაუძახა დაწესებულების მენეჯერს და მოუყვა მომხდარის შესახებ. 

განმცხადებელმა აღნიშნა, რომ მენეჯერი გაოგნებული მოეჩვენა, ის მოულოდნელად გავიდა 

ოთახიდან, რის შემდეგაც დაინახა, რომ იგი მექისე მამაკაცს უყვიროდა. 

რამდენიმე ხანში, განმცხადებელმა და მისმა მეგობრებმა, ჩაიცვეს ტანსაცმელი და მივიდნენ 

მენეჯერთან ყველაფრის უკეთ ასახსნელად. ა.მ.-ს განმარტებით, მენეჯერმა მოუბოდიშა და 

უთხრა, რომ მან უსაყვედურა მექისეს, რაზეც ა.მ.-მ უპასუხა, რომ ბოდიში არ იყო საკმარისი, 

ეს არ იყო უბრალო შეცდომა და მის სექსუალურ შევიწროებას ჰქონდა ადგილი.  

აღნიშნული ფაქტის შემდეგ, ა.მ.-მ დაურეკა მეგობარს - გ.დ.-ს, რათა ეკითხა, როგორ 

მოქცეულიყო. გ.დ.-მ გამოიძახა საპატრულო პოლიცია და მეუღლესთან ერთად შემთხვევის 

ადგილზე მივიდა. 

ვიდრე ა.მ. მეგობრებთან ერთად ელოდებოდა გ.დ.-ს და საპატრულო პოლიციას, მენეჯერი 

კვლავ უბოდიშებდა მომხდარის გამო და ცდილობდა მომსახურების საფასურის უკან 

დაბრუნებას, კომპენსაციის მიზნით. ასევე, განმცხადებლის განმარტებით, მენეჯერმა ისინი 

რესტორანში დაპატიჟა, რაზეც მათ უარი განუცხადეს.    

                                                           
2 სახალხო დამცველის წარმომადგენელის მიერ 2019 წლის 27 ივლისს მ.გ.-ს გამოკითხვის ოქმი. 
3 აღნიშნული რ.კ.-მ დაადასტურა სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან საუბრისას; სახალხო დამცველის 

აპარატის 2019 წლის 27 ივლისს რ.კ.-ს გამოკითხვის  ოქმი. 
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განმცხადებლისა და მისი მეგობრების განმარტებით, ისინი მენეჯერს სთხოვდნენ, მათთვის 

მექისე მამაკაცის სახელი ეთქვა, რაზეც მენეჯერმა უარი უთხრა. რამდენიმე ხნის შემდეგ, 

შემთხვევის ადგილზე საპატრულო პოლიცია და განმცხადებლის მეგობარი - გ.დ., 

მეუღლესთან ერთად მივიდა.  

განმცხადებლის განმარტებით, საპატრულო პოლიციის მხრიდან მომხდარს არ მოჰყოლია 

სათანადო რეაგირება, რასაც, განმცხადებლის თხოვნით ადგილზე მისული მეგობარი გ.დ. და 

მისი მეუღლე ა.ს. ადასტურებენ.4 

სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან პირადი გასაუბრების დროს ა.მ.  ერთად, „მეფე 

ერეკლეს აბანოში“  სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ფაქტის დროს მყოფმა მეგობრებმა 

- მ.გ.-მ და რ.კ.-მ დაადასტურეს ა.მ.-ს მიერ განცხადებაში აღწერილ ფაქტობრივი გარემოებები.5 

1.2. მოპასუხის პოზიცია 

საქმის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, სახალხო დამცველმა გამოითხოვა წერილობითი 

ინფორმაცია/განმარტება მოპასუხე დაწესებულებისგან. კერძოდ, გამოთხოვილ იქნა 

დაწესებულების პოზიცია განმცხადებლის მიერ აღწერილ ფაქტობრივ გარემოებებთან 

დაკავშირებით, ასევე, მექისის  ვინაობა, რომელმაც მომსახურება გაუწია განმცხადებელსა და 

მის მეგობრებს და ინფორმაცია აბანოში მასაჟის/ქისის გაკეთების წინასწარ გაწერილი წესის 

არსებობის შესახებ. მოთხოვნილი ინფორმაცია მოპასუხეს წერილობით არ წარმოუდგენია. 

2019 წლის 8 ოქტომბერს, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი იმყოფებოდა „მეფე ერეკლეს 

აბანოში“, რომელიც წარმოადგენს შპს „ჭრელი აბანოს“ დაწესებულებას. აბანოს 

მოლარემ/მენეჯერმა საუბრისას აღნიშნა: მე თუ შენ არ შეგეხე ძუძუზე, ტრაკზე ისე როგორ 

გაბანავებ? მექისე უნდა შეეხოს ყველგან, ძუძუზეც, ტრაკზეც და ფეხზეც. ყოველთვის ესეა, 

ყველგან ეხება, აბა, ისე როგორ აბანავებს? მან დამატებით აღნიშნა, რომ მექისემ კაცი აბანავა და 

შემდეგ ალბათ ესეც (იგულისხმება განმცხადებელი) დაუწვა და თუ არ უნდოდა რატომ დაუწვა? 

შეეძლო მას გამოსულიყო. ასევე, დადგენილი წესი არ არსებობს, რომ ქისა ერთი სქესის 

წარმომადგენლებს შორის კეთდება, თუ ქალს სურვილი აქვს, მას ქისას კაცი გაუკეთებს. 

მოგვიანებით საუბარში ჩაერთო დამლაგებელი, რომელმაც თქვა, რომ მასაჟი ყველგან კეთდება 

მათ შორის მკერდზეც. 

სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ასევე გაესაუბრა შპს „ჭრელი აბანოს“ აღმასრულებელ 

დირექტორს - ჯ.მ.-ს, რომელმაც აღნიშნა, რომ ესპანელი სტუმრები იყვნენ ინტრიგნები და 

                                                           
4 პოლიციის მხრიდან რეაგირების თაობაზე იხილეთ საქართველო სახალხო დამცველის 2020 წლის 22 იანვრის 

რეკომენდაცია სექსუალური შევიწროების სავარაუდო ფაქტის არაეფექტიანი შესწავლის (პოზიტიური 

ვალდებულების შეუსრულებლობის) შესახებ. ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე: 

http://ombudsman.ge/res/docs/2020013017553955728.pdf?fbclid=IwAR1Cc_jpdVbxkOZn1PezajEh9lKXJfKIDfNEFFcPGl4N

vMiEokFJ31iWt2E  

 
5 სახალხო დამცველის წარმომადგენელის მიერ 2019 წლის 27 ივლისს მ.გ.-ს და რ.კ.-ს გამოკითხვის ოქმი. 

http://ombudsman.ge/res/docs/2020013017553955728.pdf?fbclid=IwAR1Cc_jpdVbxkOZn1PezajEh9lKXJfKIDfNEFFcPGl4NvMiEokFJ31iWt2E
http://ombudsman.ge/res/docs/2020013017553955728.pdf?fbclid=IwAR1Cc_jpdVbxkOZn1PezajEh9lKXJfKIDfNEFFcPGl4NvMiEokFJ31iWt2E
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არაადეკვატურები.6 მან ასევე მიუთითა, რომ ვიღაცისთვის ინტიმური ზონა არის კისერი და 

თეძოები, ვიღაცისთვის - სხვა ადგილი. ხოლო იქ დასაქმებული მექისეები არიან 

პროფესიონალები. მან აღნიშნა, რომ პილინგი კეთდება მთელ სხეულზე და შემდეგ ხდება 

საპნის მასაჟი მთელ სხეულზე და რომ აბანოში ჩაცმული არავინ შედის და ყველა 

ზეწარმოხვეულია. გენიტალიებზე, მკერდზე და კისერში არავინ არ კოცნის, მაგრამ შეხების 

გარეშე შეუძლებელია მასაჟის გაკეთება. მასაჟის მიმდინარეობა შინაგანაწესით არის გაწერილი 

და ის კეთდება მთლიანად, თუმცა, აღმასრულებელმა დირექტორმა მოგვიანებით მიუთითა, 

რომ მასაჟის გაკეთების ტექნიკა გაწერილი არ არის.  

აღმასრულებელმა დირექტორმა რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ მკერდზე მასაჟს არავინ აკეთებს 

მათ დაწესებულებაში, რადგან მკერდი არის ფაქიზი ორგანო, რომელიც შეიცავს ცხიმებს და 

არასწორმა დაწოლამ შეიძლება გართულება გამოიწვიოს. შესაბამისად, მკერდზე მასაჟი 

კეთდება სპეციალური პროფესიონალის მიერ სპეციალური სითხით. მან ასევე აღნიშნა, რომ 

ის მექისე პროფესიონალია, რომელიც კვლავ მათთან მუშაობს და დარწმუნებულია, რომ 

მკერდზე მასაჟს არავის გაუკეთებდა. შესაძლოა, მას იდაყვი მოუხვდა და განმცხადებელმა 

შეხებაში სწორედ ეს იგულისხმა, თუმცა, მკერდის მასაჟს არავინ აკეთებს მათ 

დაწესებულებაში. დირექტორმა ასევე მიუთითა, რომ იძულებას ადგილი არ ჰქონია, 

ქალბატონი იყო სრულწლოვანი, თუ ის წინააღმდეგი იყო, არ უნდა გაეხადა და მექისე მამაკაცს 

მასაჟზე არ უნდა დასთანხმებოდა. მან ასევე აღნიშნა, რომ 21-ე საუკუნეში ქალბატონებისთვის 

მკერდი ზოგადად აღარ ითვლება ინტიმურ ზონად და ქუჩაშიც ქალები ნახევრად შიშვლები 

დადიან და ძალიან ბევრ მათგანს უნდა მკერდზე მასაჟის გაკეთება. საუბარში ჩაერთო ოთახში 

შემოსული უცნობი პირი, რომელმაც დაადასტურა აღმასრულებელი დირექტორის 

განმარტება და დამატებით აღნიშნა, რომ ალბათ, თავად მათ მოითხოვეს კაცი მექისე და ისიც 

იმიტომ დასთანხმდა ქისის გაკეთებას, თუმცა, ზოგადად აკრძალულია კაცი მექისის მიერ 

ქალისთვის მომსახურება.  

2. სექსუალური შევიწროების შესახებ ზოგადი სამართლებრივი სტანდარტი 

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ გაეროს კომიტეტი 

სექსუალურ შევიწროვებას მიიჩნევს ქალთა მიმართ ძალადობის ერთ-ერთ ფორმად7 და 

აღნიშნავს, რომ თანასწორობას რეალური საფრთხე ექმნება, როდესაც ქალი გენდერული 

ნიშნით ძალადობის ამ ფორმას ექვემდებარება.8 ასევე, სექსუალურ შევიწროვებად უნდა 

ჩაითვალოს მითითებები გარეგნობაზე, სხეულის ნაწილებზე, სხეულზე შეხება სექსუალური 

                                                           
6 იგულისხმება განმცხადებელი და მასთან ერთად მყოფი პირები. 
7 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No. 12: 

Violence against women, 1989, §1, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom12  
8 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No. 19: Violence 

against women, 1992, §17 
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კავშირის დამყარების მიზნით, ან აღნიშნული მიზნის გარეშე, არასასურველი ჩახუტება, 

კოცნა. ზეწოლა სექსუალური კავშირის დამყარების მიზნით.9 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს კონვენციის 

(„სტამბოლის კონვენცია“) მე-40 მუხლიც სექსუალურ შევიწროვებას ქალთა მიმართ 

ძალადობის გამოვლინებად მოიაზრებს. კონვენციის განმარტებითი ბარათის თანახმად, 

სექსუალური შევიწროება მრავალი ფორმით შეიძლება გამოვლინდეს, ეს შეიძლება იყოს 

წერილობითი ან ზეპირი ფორმით სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი შენიშვნა, შეკითხვა, 

ხუმრობა; ასევე, ფიზიკური კონტაქტი, როგორიცაა, შეხება, მოფერება, ჩქმეტა ან ფიზიკური 

თავდასხმა. ფიზიკურ შეხებაში იგულისხმება ნებისმიერი სექსუალური ხასიათის ქცევა 

რომელიც მსხვერპლის სხეულზე არასასურველ შეხებას გულისხმობს. ზემოაღნიშნული 

ქმედებები უნდა იყოს ადამიანისათვის შეურაცხმყოფელი და აკნინებდეს მის ღირსებას.10 

2019 წლის 19 თებერვალს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების11 საფუძველზე 

„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის“ მე-2 მუხლს 

დაემატა მე-32 პუნქტი, რომლის თანახმად, სექსუალური შევიწროება არის სექსუალური 

ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც 

მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას ან მისთვის დამაშინებელი, მტრული, 

დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას. 

სექსუალურ შევიწროებას არ სჭირდება მოტივი, სექსუალური ხასიათის ქცევა თავისთავად 

შეიძლება შეურაცხმყოფელი იყოს სავარაუდო მსხვერპლისთვის, შემავიწროებლის 

განზრახვის მიუხედავად. საკმარისია, რომ ქმედებას ჰქონდეს დისკრიმინაციული გავლენა, 

რამდენადაც, ყურადღება უნდა გამახვილდეს არა განზრახვაზე, არამედ ქმედების შედეგზე.12  

სექსუალური შევიწროების დასადგენად ქცევის არასასურველობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

ენიჭება, თუმცა, ეს არ გულისხმობს ქმედების „იძულებითობას.“ მნიშვნელოვანია, ხაზი 

გაესვას ქმედების არასასურველობის განჭვრეტადობასაც. მსხვერპლი შესაძლოა ეთანხმებოდეს 

კონკრეტულ ქცევას და აქტიურადაც მონაწილეობდეს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა 

მისთვის ქმედება უსიამოვნო და შეურაცხმყოფელი იყოს.13 იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

მსხვერპლი არ აფიქსირებს, რომ მისთვის ქცევა არასასურველია, ეს არ გამორიცხავს 

შემავიწროებელი პირის პასუხისმგებლობას, ვინაიდან გონივრულობის ფარგლებში, 

                                                           
9 UN, What is Sexual Harassment?, გვ. 1-2, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf  
10 Council of Europe, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence, 2011, § 208, გვ. 33-35, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: https://rm.coe.int/16800d383a  
11 ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4485888?publication=0 
12 Ontario Human Rights Commission, Policy on preventing sexual and gender-based harassment, 7. Burden of Proof, 

Evidentary Issues, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-genderbased-

harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0#_ftn154 
13 UN, What is Sexual Harassment?, გვ. 1, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf  

https://rm.coe.int/16800d383a
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4485888?publication=0
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-genderbased-harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0#_ftn154
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-genderbased-harassment/7-burden-proof-evidentiary-issues-0#_ftn154
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შემავიწროებელს უნდა სცოდნოდა (Ought to have known), რომ კონკრეტული სექსუალური 

ხასიათის ქცევა მიუღებელი იქნებოდა მსხვერპლისათვის. აღნიშნული მიდგომა აწესებს 

სექსუალური შევიწროებისათვის სუბიექტურობისა და ობიექტურობის ტესტს, რომელშიც 

სუბიექტურობის კომპონენტი არის შემავიწროებლის დამოკიდებულება მისი ქცევის 

მიმღებლობასთან დაკავშირებით, ხოლო ობიექტურობის კომპონენტი კი ყურადღებას 

ამახვილებს, თუ როგორ იქნებოდა კონკრეტული ქცევა მიღებული, გონივრულობის 

ფარგლებში, მესამე პირის მიერ.14  

თავის მხრივ, ქალის მიერ გონივრული აღქმის სტანდარტი (reasonable woman standard) 

მხედველობაში იღებს სექსუალური შევიწროების ფაქტის თაობაზე ქალისა და მამაკაცის 

განსხვავებულ აღქმებს. აღნიშნული სტანდარტი, სექსუალური შევიწროების ფაქტს 

განიხილავს ქალის პერსპექტივიდან და წარმოადგენს გენდერულად მგრძნობიარე 

მიდგომას.15 სექსუალური შევიწროების ფაქტის ქალის მიერ გონივრული აღქმის სტანდარტი 

(reasonable women standard) გამორიცხავს, რომ სექსუალური შევიწროების ფაქტი 

უნივერსალურად მიღებული წესით განისაზღვროს და შეფასდეს ისევე, როგორც ნებისმიერი 

სხვა ქმედება. 

სექსუალური შევიწროების დროს არ არის აუცილებელი, არსებობდეს შესადარებელი 

სუბიექტი, ვინაიდან შევიწროება, რა ფორმითაც არ უნდა გამოვლინდეს ის, თავისთავად არის 

არასწორი ქმედება თავისი პოტენციური შედეგებიდან გამომდინარე, რაც თავის თავში 

მოიცავს შევიწროების მსხვერპლის ღირსების შელახვას.16 ასევე, ხშირ შემთხვევაში, შესაძლოა 

ადგილი არ ჰქონდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლების დარღვევას. 

ამასთან, დისკრიმინაციული მოპყრობის (მათ შორის სექსუალური შევიწროების) შესახებ 

მსჯელობისას მნიშვნელოვანია მტკიცების ტვირთის გადანაწილების საკითხი.  

დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის შესახებ საქმეთა განხილვისას, „დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

სავარაუდო მსხვერპლის მიერ, კონკრეტული საქმისთვის რელევანტური ფაქტებია და 

მტკიცებულებების წარმოდგენის შემდეგ, სავარაუდო დისკრიმინაციის (მათ შორის 

სავარაუდო სექსუალური შევიწროების) განმახორციელებელ პირს ეკისრება იმის მტკიცების 

ტვირთი, რომ დისკრიმინაცია არ განხორციელებულა. 

                                                           
14 Ontario Human Rights Commission, Policy on preventing sexual and gender-based harassment, 2.1. Defining Sexual 

Harassment, ხელმისაწვდომი ვებ-გვერდზე: http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-

basedharassment/2-identifying-sexual-harassment#_ftn11 
15 Bonnie B. Westman, The Reasonable Woman Standard: Preventing Sexual Ha rassment in the Workplace , William Mitchell 

Law Review, Vol. 18, გვ. 808, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2295&context=wmlr   
16 European Union Fundamental Rights Agency, Council of Europe, Handbook on European anti-discrimination Law, 2010, 

გვ. 32, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_ENG_01.pdf 

http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-basedharassment/2-identifying-sexual-harassment#_ftn11
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-sexual-and-gender-basedharassment/2-identifying-sexual-harassment#_ftn11
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_non_discri_law_ENG_01.pdf
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2.1. სექსუალური შევიწროება საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების 

გათვალისწინებით 

სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ სექსუალური შევიწროება ყოველთვის იწვევს პირის 

ღირსების შელახვასა და დამცირებას. განსაკუთრებით, თუ სექსუალური შევიწროება 

გამოხატულია ინტიმურ ადგილებზე ფიზიკური შეხებით.  

განსახილველ საქმეში, განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ მასაჟის გაკეთებამდე მექისემ მას 

სრულიად გაშიშვლება მოსთხოვა, რაზეც მან უარი განაცხადა და საცურაო კოსტუმის ქვედა 

ნაწილი არ გაიხადა. პროცედურის დასაწყისში ა.მ.  მუცელზე იწვა, ხოლო შემდეგ მექისემ მას 

ზურგზე  დაწოლა მოსთხოვა და, მათ შორის, მკერდზე უკეთებდა მასაჟს დაახლოებით 30 

წამის განმავლობაში. განმცხადებელმა აღნიშნული გააპროტესტა, ვინაიდან გააცნობიერა, რომ 

მექისის ქმედება არ იყო მისაღები. როგორც საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებებიდან 

იკვეთება, განმცხადებლისთვის მექისის ფიზიკური შეხება არასასურველი იყო, ვინაიდან, მან 

შეაწყვეტინა პროცედურა და მიმართა მენეჯერს, რის შემდეგაც, დაურეკა მეგობარს, რომელმაც 

გამოიძახა საპატრულო პოლიცია. განმცხადებლის მიერ მითითებულ ფაქტობრივ 

გარემოებებს ადასტურებენ მასთან ერთად „მეფე ერეკლეს აბანოში“ მყოფი რ.კ., მ.გ. და 

შემდგომ მისული მეგობრები.  

სავარაუდო სექსუალური შევიწროების შემთხვევის შესახებ მსჯელობისას მნიშვნელოვანია იმ 

სოციალური კონტექსტის გათვალისწინება, რომელშიც ხდება ქცევა და სწორედ ამ 

კონტექსტისადმი შესაბამისი დამოკიდებულება იძლევა საშუალებას, რომ ობიექტურად 

შეფასდეს, რამდენად გონივრულად მოხდა სექსუალური ქცევის აღქმა მსხვერპლის მიერ.17 

ზოგადი მიდგომის გამოყენებამ, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც სოციალურად განსაზღვრული 

გენდერული ნორმები არსებობს, შესაძლოა დისკრიმინაციული შედეგი გამოიწვიოს.18  

მოცემულ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანი გარემოებაა ისიც, რომ განმცხადებელი და მისი 

მეგობრები იმყოფებოდნენ უცხო ქვეყანაში, ვერ საუბრობდნენ ქართულ ენაზე, არ იცნობდნენ 

ქართულ კულტურას და მიიჩნიეს, რომ შეთავაზებული ფორმით კაცის მიერ ქისის გაკეთება, 

შესაძლოა, სოციალურად მისაღები ქცევა ყოფილიყო. 

მოპასუხის მიერ წარმოდგენილ არგუმენტაციასთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველი 

აღნიშნავს, რომ მხარემ არათუ ვერ გააქარწყლა სექსუალური შევიწროების წარმოშობილი 

ვარაუდი, არამედ გაამყარა ვარაუდი რიგი ფაქტების შესახებ. კერძოდ, სახალხო დამცველის 

აპარატის წარმომადგენელთან მოლარე/მენეჯერმა დაადასტურა, რომ ქისის დროს მკერდის 

მასაჟი მიღებული პრაქტიკაა, რაშიც სამართლებრივ გადაცდომას ვერ ხედავენ.19 ამასთან, 

                                                           
17 Supreme Court of the United States, Josef Oncale, Petitioner v. Sundowner Offshore Services, Incorporater, et al., No. 96-

568, 1998, II, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: https://www.law.cornell.edu/supct/html/96- 568.ZO.html  
18 Ann C. McGinley, Reasonable Men?, Connecticut Law Review, Vol. 45, 2012, გვ. 31, ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: 

https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1768&context=facpub 
19 აბანოს მენეჯერი: მე თუ შენ არ შეგეხე ძუძუზე, ტრაკზე ისე როგორ გაბანავებ? მექისე უნდა შეეხოს 
ყველგან, ძუძუზეც, ტრაკზეც და ფეხზეც. ყოველთვის ესეა, ყველგან ეხება, აბა, ისე როგორ აბანავებს? 

https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1768&context=facpub
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აბანოში დასაქმებულთა მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ეწინააღმდეგება აღმასრულებელი 

დირექტორის პოზიციას, რომელმაც თავდაპირველად აღნიშნა, რომ შიდა რეგულაციით 

გაწერილია მასაჟის გაკეთების ტექნიკა, მოგვიანებით კი ამგვარი წესის არსებობა უარყო. 

აღმასრულებელმა დირექტორმა ასევე მიუთითა, რომ მათ დაწესებულებაში მკერდზე მასაჟი 

არ კეთდება და დარწმუნებულია, რომ მასთან დასაქმებული მექისე ასეთ გადაცდომას არ 

დაუშვებდა. ამასთან, დირექტორმა განმარტა, რომ დადგენილი პრაქტიკით, მომხმარებელს 

მასაჟს იმავე სქესის მექისე უკეთებს და მამაკაცი მექისე ქალს მხოლოდ მისივე მოთხოვნის 

შემთხვევაში მოემსახურებოდა.  სამი პირი - განმცხადებელი და მისი მეგობრები კი 

მიუთითებენ, რომ ქალი მექისეს მომსახურებაზე იყვნენ შეთანხმებულები, მამაკაცი მექისეს 

მომსახურება კი არ მოუთხოვიათ.  

საგულისხმოა, რომ აბანოს დირექტორი ასევე მიიჩნევს, რომ მკერდზე მასაჟი შეიძლება არც 

ჩაითვალოს შევიწროებად, რადგან ბევრ ქალს თავად აქვს ამისი სურვილი და ისინი ისეთი 

ჩაცმულები დადიან, 21-ე საუკუნეში მკერდი ნაკლებად ითვლება ინტიმურ ზონად.  

სახალხო დამცველის შეფასებით, პრობლემურია დაწესებულების მენეჯერისა და კომპანიის 

დირექტორის დამოკიდებულება მომსახურების მიმღები პირების მიმართ. მათ მიერ 

მოწოდებული ინფორმაცია  ბუნდოვანი და ურთიერთსაწინააღმდეგოა, ასევე, არ აჩვენებს 

დაწესებულების მხრიდან კლიენტების ინტერესებისა და ღირსების დაცვაზე 

ორიენტირებული მიდგომას. ამასთან, ხაზგასასმელია, რომ კონკრეტული პროფესიული 

საქმიანობის განხორციელებისას, არსებობს რისკი, რომ შემავიწროებლებმა ისარგებლონ 

მსხვერპლების დაბნეულობით, დაუცველი მდგომარეობითა და  შესაბამისი ცოდნის არქონით. 

ასეთ შემთხვევაში, მსხვერპლი კიდევ უფრო მოწყვლადი ხდება მის მიმართ 

განხორციელებული სექსუალური შევიწროებისგან თავის დაცვის დროს. სახალხო დამცველი 

აღნიშნავს, რომ პროფესიული სტატუსის გამოყენება სექსუალური შევიწროების დროს 

განსაკუთრებით საშიშია იმ პირობებში, რომ აღნიშნული მომსახურების მიმღები პირები 

შესაბამისი ცოდნის არქონის გამო, შესაძლოა, ვერ ბედავდნენ წინააღმდეგობის გაწევას და მათ 

მიმართ მიმდინარე სექსუალური ხასიათის ღირსების შემლახავი ქმედებების შეჩერებას.  

აბანოს მოლარემ/მენეჯერმა სახალხო დამცველის წარმომადგენელთან საუბრისას ასევე 

აღნიშნა, რომ მექისემ კაცი აბანავა და შემდეგ ალბათ ესეც (იგულისხმება განმცხადებელი) 

დაუწვა და თუ არ უნდოდა რატომ დაუწვა? შეეძლო მას გამოსულიყო.  აბანოს დირექტორმა კი 

მიუთითა, რომ იძულებას ადგილი არ ჰქონია, ქალბატონი იყო სრულწლოვანი, თუ ის 

წინააღმდეგი იყო, არ უნდა გაეხადა და მექისე მამაკაცს მასაჟზე არ უნდა დასთანხმებოდა.  

დაწესებულების მენეჯერისა და დირექტორის აღნიშნულ არგუმენტაციასთან დაკავშირებით, 

სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ მსხვერპლი შესაძლოა ეთანხმებოდეს კონკრეტულ 

ქცევას და აქტიურადაც მონაწილეობდეს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა მისთვის ქმედება 

უსიამოვნო და შეურაცხმყოფელი იყოს. აღნიშნული არგუმენტით ვერ მოხდება სექსუალური 

შევიწროების ვარაუდის გაქარწყლება.  
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ამასთან, საქმის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, სახალხო დამცველის აპარატის მხრიდან 

ინფორმაციის წერილობითი ფორმით გამოთხოვის მიუხედავად, მოპასუხე დაწესებულებას 

არ წარმოუდგენია შესაბამისი განმარტება. ასევე, მოპასუხეს მოთხოვნის მიუხედავად, არ 

მოუწოდებია ინფორმაცია მექისე მამაკაცის ვინაობის შესახებ, რაც დაწესებულებაში 

არსებული ვითარების მიმართ ხელმძღვანელ პირთა გულგრილ დამოკიდებულებაზე 

მიუთითებს.  

დასკვნა 

განსახილველ საქმეში, საქართველოს სახალხო დამცველს წარმოეშვა სექსუალური 

შევიწროების განხორციელების ვარაუდი განმცხადებელის მიერ მითითებული იმ ფაქტების 

საფუძველზე, რომელთა თანახმად, 2019 წლის 21 ივლისს „მეფე ერეკლეს აბანოში“ 

მომსახურების მიღების დროს მექისე მამაკაცის მხრიდან  ადგილი ჰქონდა არასასურველ 

სექსუალური ხასიათის ფიზიკურ ქმედებებს, რის გამოც განმცხადებელმა თავი 

შეურაცხყოფილად და დამცირებულად იგრძნო. აღნიშნულის გამო, იძულებული გახდა 

მომსახურების მიღებაზე უარი ეთქვა და მენეჯერთან, შემდგომ კი საპატრულო პოლიციასთან 

დააფიქსირა თავისი უკმაყოფილება მომხდარის შესახებ. სახალხო დამცველის 

წარმომადგენლის მიერ გამოკითხული მესამე პირები ადასტურებდნენ ა.მ.-ს მიერ 

მითითებულ ფაქტობრივ გარემოებებს, რაც ამყარებს სექსუალური შევიწროების ვარაუდს. 

თავის მხრივ, მოპასუხის მიერ არ ყოფილა წარმოდგენილი სახალხო დამცველის მიერ 

გამოთხოვილი ინფორმაცია, ხოლო პირადი გასაუბრების დროს დაწესებულების მენეჯერისა 

და დირექტორის მიერ წარმოდგენილი არგუმენტაცია არ იყო საკმარისი წარმოშობილი 

ვარაუდი გაექარწყლებინა, იყო ურთიერთსაწინააღმდეგო და ბუნდოვანი. 

შესაბამისად, საქმეში არსებული მასალების გათვალისწინებით, სახალხო დამცველი მივიდა 

დასკვნამდე, რომ „მეფე ერეკლეს აბანოში“ მომსახურების მიღების დროს მექისე მამაკაცის 

მხრიდან ადგილი ჰქონდა პროფესიული სტატუსის გამოყენებით, ა.მ.-ს მიმართ არასასურველი, 

სექსუალური ხასიათის  ფიზიკურ ქცევას, რომელმაც განმცხადებელს შეუქმნა დამამცირებელი 

და შეურაცხმყოფელი გარემო.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს სახალხო დამცველი „დისკრიმინაციის 

ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტით 

მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში რეკომენდაციით მიმართავს შპს „ჭრელ აბანოს“: 

 

 მის საკუთრებაში არსებულ მომსახურების გამწევ  დაწესებულებებში, მათ შორის „მეფე 

ერეკლეს აბანოში“ შეიმუშავოს მომსახურების გაწევის წესები; 

 შეიმუშავოს შიდა მექანიზმი დასაქმებული პერსონალის მხრიდან პროფესიული 

საქმიანობის შესრულების დროს შესაძლო გადაცდომებზე ეფექტიანი და ადეკვატური 

რეაგირების უზრუნველსაყოფად; 

 კომპანიის საკუთრებაში არსებული დაწესებულებების თანამშრომლებს ჩაუტარდეთ 

სექსუალური შევიწროების საკითხებზე სასწავლო ტრენინგები; 
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 საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის კოდექსის“ მე-5 მუხლის მე-9 ნაწილის 

შესაბამისად, დისკრიმინაციის (მათ შორის სექსუალური შევიწროების) ამკრძალავი 

დებულებები ასახოს შრომის შინაგანაწესში, კოლექტიურ ხელშეკრულებებსა და სხვა 

დოკუმენტებში, უზრუნველყოს მათი შესრულება და გაატაროს ღონისძიებები სამუშაო 

ადგილზე პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. 

 

გთხოვთ, თქვენ მიერ გატარებული ღონისძიებების თაობაზე მაცნობოთ „საქართველოს 

სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლით დადგენილ 

ვადაში. 

პატივისცემით,  


