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პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის 

პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 

დემოკრატიისთვის“ ფარგლებში. 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით. იგი მიზნად ისახავს ამომრჩეველთა 

ცოდნის, უნარებისა და ორგანიზების შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა მიაღწიონ 

ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც 

უკეთ უპასუხებენ მათ რეალურ საჭიროებებს.

პროექტი საქართველოს ექვს რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში, 

სამეგრელოსა და აჭარაში ხორციელდება.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების 
წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით 
იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი და არ 
შეიძლება განხილულ იქნას როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD), ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და 
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური 
პოზიცია ან თვალსაზრისი.
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შესავალი

რა არის სამოქალაქო სივრცე? 

სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიული 
ფუნქცია და სამოქალაქო ჩართულობის ახალი 
ფორმები

რა გარემო პირობები სჭირდება თავისუფალ და 
დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებას? 

პოლიტიკური გარემო, რომელშიც უსმენენ 
სამოქალაქო საზოგადოებას

შესაფერისი კანონმდებლობა, პრაქტიკა და 
ინფორმაციის თავისუფლება

გრძელვადიანი მხარდაჭერა და რესურსები 

პირველი პრინციპი - რესურსებზე წვდომა 

მეორე პრინციპი - უცხოურ დაფინანსებაზე წვდომა 

მესამე პრინციპი - საგადასახადო თანასწორობა 

სამოქალაქო სივრცის ელემენტები

გამოხატვის, შეკრების, გაერთიანების 
თავისუფლება და ადამიანის უფლება - 
მონაწილეობდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

უფლებადამცველების სათანადოდ დაცვა 

დასკვნა: საფრთხეები, რომელთა წინაშეც 
საქართველოში სამოქალაქო სივრცე დგას

რეკომენდაციები
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შესავალი 
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება დიდ როლს თამაშობს 
დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა განმტკიცებაში. თუმცა იმისათვის, 
რომ ამ საზოგადოების მოთამაშეებმა: სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, 
აქტივისტებმა, ცალკეულმა ჯგუფებმა და მოქალაქეებმა შეუფერხებლად 
იმუშაონ, აუცილებელია თავისუფალი სამოქალაქო სივრცის არსებობა. 

პოლიტიკის დოკუმენტი მიმოიხილავს სამოქალაქო სივრცის არსს და 
მის ელემენტებს, როლსა და მნიშვნელობას სამოქალაქო საზოგადოების 
მოთამაშეთა მიერ საკუთარი ფუნქციების შესრულებისას. აგრეთვე, 
საფრთხეებს, რომელთა წინაშეც ეს სივრცე შეიძლება აღმოჩნდეს. 

ევროპასა და საქართველოში სამოქალაქო ჩართულობის თემებისა და 
ფორმების თანამედროვე ტენდენციების მიმოხილვის ფონზე, დოკუმენტი 
მკითხველს სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვის ნიშნების ანალიზს და 
მათზე რეაგირების გზებსაც სთავაზობს.

რა არის სამოქალაქო სივრცე? 
სამოქალაქო სივრცე თავისუფალი მოქმედების სივრცეა მოქალაქეე-
ბის, მოქალაქეთა ჯგუფებისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების თვის, 
რომ ლის არსებობა აუცილებელია ხელისუფლებაზე ზეგავლენის, მისი 
ძალა უფლების შებოჭვისა და საერთო-საზოგადოებრივი სიკეთის შესა  -
ქმნელად. სამოქალაქო სივრცე დემოკრატიული სივრცეა სამოქალაქო 
საზოგადოებისათვის. ჰარი ბოითის აზრით, სამოქალაქო სივრცე 
თავი  სუფალი ზონაა, „რომელიც გამოწვევებს უგზავნის ავტორიტარულ 
მთავრობებს.1“ შესაბამისად, განსხვავდება სახელმწიფო და კომერციული 
სექტო რისგან. ბენჯამინ ბარბერის მიხედვით, სწორედ „აქ ყალიბდება 
„მწარმოებლისა“ და „მომხმარებლისგან“ განსხვავებული იდენტობა“2, 
რომელ  საც შეგვიძლია, მოქალაქის იდენტობა ვუწოდოთ. 

1 Harry C. Boyte „Civil Society and Public Work,“ 2011 The Oxford Handbook of Civil 
Society, edited by Michael Edwards https://www.academia.edu/38961958/Civil_Society_
and_Public_Work (31.10.2022)

2 Benjamin R. Barber „Searching for civil society,“ 1995, National Civic Review https://
onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Barber%2C+Benjamin+R 
(31.10.2022)
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სამოქალაქო სივრცეს ქმნის გაერთიანების, გამოხატვისა და შეკრების 
თავისუფლება - ფუნდამენტური უფლებები, რომელთა დაცვის ვალ-
დებულებაც სახელმწიფოს აქვს. ამავდროულად, ხელისუფლების მიერ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ 
ნეგატიური კამპანიების წარმოება, მათი საქმიანობის წესების უსა-
მართლოდ შეზღუდვა, ფინანსურ რესურსებზე, გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში ჩართულობასა და საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 
ბარიერის დაწესება სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვის პირველი ნიშ-
ნებია. არასამთავრობო ორგანიზაციათა წევრებისა თუ ინდივიდუა-
ლური აქტივისტების დევნა, შევიწროება, მათი უკანონო თვალთვალი 
სამო ქალაქო სივრცის დავიწროებას და საბოლოოდ, მის გაქრობას 
განაპირობებს.

სამოქალაქო სივრცის შესუსტება სხვადასხვაგვარად გამოიხატება. პირველ 
რიგში, იმით, რომ ინდივიდები ვერ ახორციელებენ საკუთარ უფლებებს, 
რადგან პოლიტიკური სისტემა აღარ იცავს გამოხატვის, გაერთიანებისა 
და შეკრების თავისუფლებას. 

სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიული 
ფუნქცია და სამოქალაქო ჩართულობის 
ახალი ფორმები 
მოქალაქეებს სამოქალაქო სივრცე სჭირდებათ საკუთარი ფუნდამენტური 
უფლებებისა და თავისუფლების გამოსაყენებლად; იმისათვის, რომ 
საერთო ინტერესების ირგვლივ გაერთიანდნენ, მიიღონ თავიანთ 
ცხოვრებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები და საჭიროების 
შემთხვევაში, მათთვის მიუღებელი გადაწყვეტილებები თუ ქმედებები 
გააპროტესტონ. 

სამოქალაქო ორგანიზაციები, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, 
მოქალაქეებს ხელისუფლებაზე ზეგავლენის საშუალებას აძლევენ. 
ხშირად ადამიანებს სწორედ მათი მეშვეობით აქვთ ინფორმაცია, გავლენა 
და შესაძლებლობა, შეზღუდონ ხელისუფლება. თუმცა სამოქალაქო 
საზოგადოების მუშაობის ეს მოდელი ნელ-ნელა იცვლება და მოქალაქეებს 
არასამთავრობო ორგანიზაციათა დახმარება ნაკლებად ესაჭიროებათ. 
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სამოქალაქო ორგანიზაციისა თუ ჯგუფის მსგავსად, მოქალაქეც სამო -
ქალაქო საზოგადოების აქტორია, სამოქალაქო ჩართულობა კი - მო-
ქალაქეთა დემოკრატიული მონაწილეობა, სხვა ადამიანებთან გაერთიანება 
საზოგადოებრივი სიკეთის შესაქმნელად, ან მათი პრო ბლე მების უანგაროდ 
მოსაგვარებლად. ჰარი ბოითის აზრით, საზო გადოებრივი სიკეთის კეთები-
სას მოქალაქეები მოქალაქეთა ერთობას ქმნიან. ამ თანაქმნადობის სივრ-
ცეს თავისუფალი სამოქალაქო სივრცე ეწოდება. თუმცა, ბოითისვე თქმით, 
„ერთობის გამოფიტული ენა მუზეუმში მიტოვებული დამტვერილი ნივთის 
ხმასავით ჟღერს3“, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრადიციული ფორმები ნელ-
ნელა იცვლება. როგორც ბენჯამინ ბარბერი ამბობს, „ჩვენ, მოქალაქეებმა 
თავად უნდა ვიზრუ ნოთ საკუთარ პრობლემებზე და ეს პასუხისმგებლობა 
ტრადიციულ ინსტი ტუტებს არ გადავაბაროთ. არც ის გვეგონოს, რომ ამ 
პრობლემებს არსე ბული სამთავრობო ინსტიტუტები, ასევე, სამოქალაქო 
საზოგადოება - პროფე სიო ნალიზებული, ბიუროკრატიული არასამთავრობო 
ორგანიზაციები მოა გვა რებენ“.4 

რამდენიმე წლის წინ ბერლინში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზა-
ცია - „მოქალაქეთა ლაბორატორიის5“ მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის6 
მიხედვით, რომელიც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ჩატარებულ კვლევას 
ეფუძნება, სამოქალაქო ჩართულობის მიმართულებით ახალი ტენდენციები 
შეინიშნება: 

» ხალხზე ორიენტირებული მიდგომები: როცა ხალხის ინტერესი და 
საჭიროებები ყურადღების ცენტრშია;

» ლოკალურობის, საერთო მემკვიდრეობითა და რესურსებით სარგე-
ბ ლობა და მათი დაცვა; 

» გაზრდილი სამოქალაქო ჩართულობა საზოგადოებრივ დისკურსზე 
გავლენისა და არა მხოლოდ ფორმალური საჯარო კონსულტაციების 
კონტექსტში; 

3 Harry C. Boyte „Civil Society and Public Work, “2011, The Oxford Handbook of Civil 
Society, edited by Michael Edwards https://www.academia.edu/38961958/Civil_Society_
and_Public_Work (31.10.2022) 

4 “Benjamin Barber on the Crisis in Civil Society”, 2012 The Kettering Foundation https://
www.kettering.org/content/benjamin-barber-crisis-civil-society (31.10.2022) 

5 Citizens Lab https://citizenslab.eu/how-do-we-work/ (31.10.2022) 

6 “Mapping New Forms of Civic Engagement,“ Citizen Lab, 2017 https://issuu.com/
citizenslab/docs/mapping_new_forms_of_civic_engageme (31.10.2022)
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პოლიტიკის  დოკუმენტი 2022

» სოციალური საკითხების პოლიტიზება და პოლიტიკური თემების 
სოციალურ საკითხებად გარდაქმნა. ზოგიერთი მათგანის, მაგა  ლი-
თად, ურბანული განაშენიანების, უსახლკარობის, ხანდა ზმულე ბისა 
და მოწყვლადი ჯგუფების დაცვის, დასაქმების, სოცია ლური დაცვისა 
და სხვათა გააქტიურება. 

იგივე კვლევა ამბობს, რომ „მოქალაქეებს აღარ სჭირდებათ არასამთავ-
რობო ორგანიზაციების წევრობა ან მათში გაერთიანება. ბოლო წლებში 
სამოქალაქო ჩართულობამ ახალი, ე.წ. „მოტივტივე ბუნება“ შეიძინა. 
ფორმალურ ორგა ნიზაციას მიკუთვნების ისტორიული მნიშვნელობა 
აღარ არის რელევანტური სამოქალაქო ჩართულობისთვის. მიკუთვნება 
„თავისუფლად მოტივტივე“ აქტივისტებით ჩანაცვლდა. ადამიანები 
პროექტებში ან კამპანიებში ერთვებიან მაშინ, როდესაც თავად მიიჩ-
ნევენ მნიშვნელოვნად. ისინი ნაკლები დროის განმავლობაში უფრო 
მეტი პრობლემის გადაჭრაში მონაწილეობენ და ეს მათი საქმიანობის 
ეფექტიანობაზე არ აისახება7“. 

რა გარემო პირობები სჭირდება 
თავისუფალ და დამოუკიდებელ სამოქალაქო 
საზოგადოებას? 
სამოქალაქო სივრცის დაცვა სახელმწიფოს მოვალეობაა, რადგან დაცული 
სამოქალაქო სივრცე არ არსებობს იმ ფუნდამენტურ თავისუფლებათა 
დაცვის გარეშე, რისი ვალდებულებაც სახელმწიფოს აქვს. გაეროს 
ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის პუბლიკაცია - 
„სამოქალაქო საზოგადოების სივრცე - გაეროს ადამიანის უფლებათა 
სისტემა“8 მიმოიხილავს სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების 
საქმიანობას და ჩამოთვლის იმ პირობებსა და გარემოს, რომელიც 
თავისუფალი და დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოებისათვის 
აუცილებელია. 

7 Mapping New Forms of Civic Engagement,“ Citizen Lab, 2017 https://issuu.com/
citizenslab/docs/mapping_new_forms_of_civic_engageme (31.10.2022)

8 “Civil Society Space and the United Nations Human Rights System - A Practical Guide for 
Civil Society,” 2014 https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-
publications/civil-society-space-and-united-nations-human (31.10.2022)
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პოლიტიკის  დოკუმენტი 2022

პოლიტიკური გარემო, რომელშიც უსმენენ 
სამოქალაქო საზოგადოებას 

სამოქალაქო საზოგადოებას, პირველ რიგში, მისი საქმიანობის წამახა-
ლისებელი პოლიტიკური გარემო ესაჭიროება, რაც გულისხმობს, რომ 
პოლიტიკური კლასი პატივს უნდა სცემდეს სამოქალაქო კონტრიბუციას 
და ახალისებდეს მას. სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა ქვეყნის 
ცხოვრებაში არ უნდა აღიქმებოდეს ანომალიად - ეს ლეგიტიმური პროცე-
სია. სამოქალაქო საზოგადოების აქტორთა კონტრიბუცია, რომელიც 
ხშირად კრიტიკის სახით გამოიხატება, სახელმწიფო ინსტიტუტებმა და 
თანა მდებობის პირებმა ადეკვატურად უნდა აღიქვან და არა - პოლიტიკური 
ძალაუფლების მოპოვების მცდელობად. სამოქალაქო საზოგადოების მიზანი 
საჯარო გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენაა და არა - ძალაუფლების მოპოვება. 

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი ასევე 
აღნიშნავს, რომ უნდა არსებობდეს „საზიარო სივრცეები დიალოგისა და 
თანამშრომლობის თვის“, რაც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
სამოქალაქო საზოგადო ების წევრთა სათანადოდ წარმოდგენას ნიშნავს. 
ეს დიალოგი არ უნდა იყოს ფორმალური და ნომინალური. 

 

შესაფერისი კანონმდებლობა, პრაქტიკა და 
ინფორმაციის თავისუფლება 

სამოქალაქო საზოგადოების გამართულად ფუნქციონირებისთვის აუცი  ლე-
ბელია სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის ხელშემწყობი რეგულა-
ტორული ჩარჩოს არსებობა. ქვეყანაში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა, 
ადმინისტრაციული წესები და პრაქტიკა საერთაშორისო სტანდარტებს უნდა 
შეესაბამებოდეს. მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდეს 
წვდომა მართლმსაჯულებაზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის დამოუკიდებელ 
მექანიზმებზე - როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. 

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მათთვის საჭირო 
ინფორმაციას თავისუფლად უნდა მოიპოვებდნენ. გაეროს ადამიანის 
უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი ამბობს, რომ იდეები, მონაცემები, 
ანგარიშები, ინიციატივები და გადაწყვეტილებები ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს, რათა სამოქალაქო საზოგადოებამ საკუთარი პოზიცია 
ჩამოაყალიბოს, შენიშვნები გამოთქვას და შესაბამისად, პრობლემების 
გადაჭრაში თავისი წვლილი შეიტანოს. 
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პოლიტიკის  დოკუმენტი 2022

გრძელვადიანი მხარდაჭერა და რესურსები 

როგორც აღვნიშნეთ, სამოქალაქო სივრცის შესუსტება იწყება იმით, რომ 
ინდივიდები ვერ ახორციელებენ საკუთარ უფლებებს და თავისუფლებებს, 
რადგან პოლიტიკური სისტემა აღარ იცავს გამოხატვის, გაერთიანებისა და 
შეკრების თავისუფლებას. სამოქალაქო საზოგადოებას ასევე ესაჭიროება 
რესურსები იმისათვის, რომ გადარჩეს. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი 
მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებში 
სამოქალაქო სივრცის დაცვის სამ პრინციპს გვთავაზობს: 

პირველი პრინციპი - რესურსებზე წვდომა 

ნებისმიერი გაერთიანების არსებობისა და ეფექტიანი ფუნქციონი-
რები სათვის აუცილებელი და მისი თავისუფლების განუყო ფელი 
ნაწილია რესურსების მოძიების, მიღებისა და გამოყენების შესა-
ძლებლობა. გაე როს სპეციალური მომხსენებელი მშვიდობიანი 
შეკრებისა და გაერ თიანების თავისუფლების საკითხებში, ადა-
მიანის უფლე ბათა დამ  ცველების მდგომარეობასთან დაკავ შირე-
ბით ამბობს, რომ „აუცი ლე ბელია, ადამიანის უფლება დამცველ 
ორგა ნიზაციებს საკუთარი ქმედე ბების განხორ ციე ლებისა თვის 
ყოველგვარი ბარიერის, მათ შორის, დაფი ნან სებასთან დაკავში-
რებული შეზღუდვების გარეშე შეეძლოთ თავიანთი ფუნქციების 
შესრულება“9.

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ბელორუსის წინააღ  მ -
დეგ ერთ-ერთ საქმეში განაცხადა, რომ დაფინანსებასთან დაკავ-
შირე  ბული შეზ ღუდვები, რომლებიც ხელს უშლის გაერთი ანებებს 
საკუთარი წესდე ბით განსაზღვრულ აქტივობათა განხორ ციელე-
ბა ში, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის 
22-ე მუხლის დარღვევაა10. 

9 Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, 
and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human 
Rights and Fundamental Freedoms,” 2011 https://www.ohchr.org/sites/default/files/
CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf (31.10.2022) 

10 Viktor Korneenko et al. v. Belarus, Communication No. 1274/2004, U.N. Doc. CCPR/
C/88/D/1274/2004 (2006) http://hrlibrary.umn.edu/undocs/1274-2004.html (31.10.2022) 

1
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მეორე პრინციპი - უცხოურ დაფინანსებაზე წვდომა 

სახელმწიფოებმა უნდა მისცენ თავისუფლება გაერთიანებებს, 
ეძიონ, მიიღონ და გამოიყენონ უცხოური დაფინანსება. ეს ვალ-
დებულება გამომ დინარეობს ადამიანის უფლებათა საერთა-
შორისო სამართლიდან. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი 
მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკით-
ხებში ამბობს, რომ უცხოურ დაფინანსებასთან დაკავშირებით 
ხელისუფლებების მიერ დაწესებული შეზღუდვების უმე ტესობა 
სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ პაქტის11 22-ე 
მუხლის მეორე პუნქტს ეწინააღმდეგება. აღნი შნული მუხლის 
თანა ხმად, სახელმწიფოებმა არ უნდა დააწესონ გაერ თიანების 
თავისუ ფლებასთან დაკავშირებული არანაირი შეზღუდვა, გარდა 
იმ შეზღუდვებისა, რომ ლებიც გათვალისწინებულია კანონით 
და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული 
უშიშ როების, საზოგადოებრივი უსაფრთხო ების, წესრიგის, ჯან-
მრთელობის ან მორალის, ან სხვათა უფლებებისა და თავისუფ-
ლებების დასაცავად. 

მესამე პრინციპი - საგადასახადო თანასწორობა 

სამოქალაქო და კერძო სექტორების საქმიანობა თანაბრად უნდა 
იყოს მოწესრიგებული წესებითა და რეგულაციებით. 

ხელისუფლებამ არ უნდა მიიღოს ისეთი განსხვავებული რეგულა-
ციები, რომლებიც, კერძოსთან შედარებით, სამოქალაქო სექტორს 
მძიმე ტვირ თად დააწვება. ასევე, არ დააწესოს საგადასახადო ბა-
რიე რები უცხოური დაფი ნანსების მიღებისთვის. სამოქალაქო სექ-
ტორის გადასახადებისგან გათავისუფლება ან მისთვის სხვა გვარი 
საგადასახადო შეღავათები პოზიტიურ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს. 

11 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 
1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, https://www.refworld.org/
docid/3ae6b3aa0.html (31.10.2022) 

2

3



11
სა

მო
ქა

ლა
ქო

 ს
ივ

რ
ც

ე 
- 

მი
სი

 რ
ო

ლი
 დ

ა 
მნ

იშ
ვნ

ელ
ო

ბა
 ს

აქ
არ

თ
ვე

ლო
ში

პოლიტიკის  დოკუმენტი 2022

სამოქალაქო სივრცის ელემენტები
გამოხატვის, შეკრების, გაერთიანების 
თავისუფლება და ადამიანის უფლება - 
მონაწილეობდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
სამოქალაქო სივრცის არსებობა დამოკიდებულია ისეთი უფლებების 
დაცვის ხარისხზე, როგორიცაა გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების 
თავი  სუფლება, გაერთიანების თავისუფლება და ადამიანების უფლება 
- მო ნაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში პირდაპირ თუ 
თავი  სუფლად არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით. ეს უფლებები 
სხვა უფლებათა გამოყენებისთვისაც მნიშვნელოვანია. 

გამოხატვის თავისუფლება ინფორმაციისა თუ იდეების თავისუფლად 
მო ძიე ბას, მიღებას და გავრცელებასაც მოიაზრებს. ცხადია, ეს უფლება 
არ არის აბსოლუტური, რაც მისი შეზღუდვის შესაძლებლობას გულისხ-
მობს. გა მოხატვის თავისუფლებით დაცული ინფორმაცია და იდეები 
შეიძ ლება შედიო დეს პოლიტიკისა და რელიგიის, ადამიანის უფლებე ბის, 
კულტურისა და ხე ლოვნების სფეროში. ადამიანის უფლებათა სამართ ლის 
მიხედვით, ინფო რმაციისა და იდეების ან მათი გავრცელების ფორმას 
მნიშვნელობა არ აქვს. 

გაერთიანების თავისუფლება მიემართება ნებისმიერ ჯგუფს ან ორგა-
ნიზაციას, რომელიც კოლექტიურად მოქმედებს, გამოხატავს, პოპუ-
ლარიზაციას უწევს ან მისდევს რაიმე საერთო სახის ინტერესს. გაერ-
თიანების თავისუფლების მაგალითებია სამოქალაქო ორგანიზაციაში, 
კლუბში, რელიგიურ ორგანიზაციაში, პოლიტიკურ პარტიაში, პროფე სიულ 
კავშირში ან ფონდში გაწევრება, მის საქმიანობაში მონაწილეობა/ მონა-
წილეობისგან თავის შეკავება ან დატოვება. 

რაც შეეხება მშვიდობიან შეკრებასა და მანიფესტაციას, ეს უფლება მიე-
მართება დროებით, არაძალადობრივ, მშვიდობიან შეკრებას როგორც 
კერძოდ, ასევე საჯაროდ. ის შეიძლება გულისხმობდეს დემონსტრაციებს, 
გაფი ცვებს, მსვლელობებს, აქციებს, პროტესტის სხვადასხვა ფორმას და 
მათში მონაწილეობას. 

ადამიანის უფლება - ჩაერთოს საზოგადოებრივ საქმეებში, გულისხმობს 
იმას, რასაც საქართველოს კონსტიტუციის მე-3 მუხლი უწოდებს „ხალ ხის 
ძალაუფლების განხორციელებას თავისი წარმომადგენლების, აგრეთ ვე 
რეფერენდუმისა და უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმების მეშვეო-
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ბით12“. ეს პოლიტიკური ძალაუფლების გამოყენების უფლებაა, რაც 
საკა ნონმდებლო, აღმასრულებელ და ადმინისტრაციულ ძალაუფლებას 
გულისხმობს. ეს უფლება მოიაზრებს საჯარო მმართველობის ყველა 
ასპექტში მონაწილეობას და პოლიტიკის განსაზღვრას ადგილობრივ, 
რეგიო ნულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. მონაწილეობა შეიძლება 
როგორც პირდაპირ, ასევე თავისუფლად არჩეული წარმომადგენლების 
მეშვეობით. გაერთიანების თავისუფლება საქართველოს კონსტიტუციის 
23-ე მუხლის მიხედვით გათვალისწინებული პოლიტიკური პარტიის შექმნას 
და მის საქმიანობაში მონაწილეობასაც გულისხმობს. 

საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით, გასულ წელს სერიო-
ზული პრობლემა იყო მშვიდობიან შეკრებებზე სამართალდამცავებისთვის 
დაკისრებულ ვალდებულებათა არასათანადოდ შესრულება. „კვლავ შენარ-
ჩუნებული იყო სამართალდამცავი პირების მიერ შეკრების მონაწილეთა 
წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის 
კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობის გამო დაკავების მავნე 
პრაქტიკა, რაც უმეტესად ვერ უპასუხებს აუცილებლობის მოთხოვნას და 
შეკრების თავისუფლებაში დაუსაბუთებელ ჩარევას წარმოადგენს13“. 
საქართველოში შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით 
არსებულ მდგომარეობაზე საუბარია გაეროს 2021 წლის უნივერსალური 
პერიოდული მიმოხილვის სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ ანგარიშსა 
და გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 2022 წლის შემაჯამებელ 
ანგარიშში. აღნიშნული დოკუმენტების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, 
რომ საქართველოში შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან 
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სექსუალური უმცირესობე-
ბისა და სხვა მარგინალიზებული ჯგუფების მიერ აღნიშნული უფლებებით 
სარგებლობა. უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში 
ავსტრალიის რეკომენდაცია სწორედ აღნიშნული ჯგუფების გამოხატვის 
თავისუფლების გარანტიებს უკავშირდებოდა.14

საქმეზე - „იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ დაყრდნობით, 
ევროპის საბჭოს მიერ წარდგენილ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ლგბტ 
დემონსტრაციებზე სახელმწიფო სათანადოდ არ იცავს ადამიანებს ჰომო -
ფობიის მოტივით ჩადენილი თავდასხმებისგან და არ ატარებს ეფექ-

12 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 3 

13 “საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ”, 2021 http://
ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf (31.10.2022) 

14 UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 
Georgia, A/HRC/47/15, 1 April 2021, § 148.58.
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ტიან სისხლისსამართლებრივ გამოძიებას აღნიშნულ შემთხვევებთან 
დაკავშირებით.15 ელ სალვადორმა საქართველოს მისცა რეკომენდაცია, 
„დანერგოს ეფექტიანი მექანიზმები ექსტრემისტული ჯგუფების ქმედებებისა 
და ამ ჯგუფების მიერ სიძულვილისა და შეუწყნარებლობის გამოხატვის 
აღმოსაფხვრელად“,16 რაც შესაძლებელს გახდის მარგინალიზებული 
ჯგუფების მიერ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობას. 

ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფომ უნდა 
უზრუნველყოს ოფიციალური და კერძო პირებისგან, მათ შორის, რადი-
კალური ჯგუფებისგან ჟურნალისტების, ადამიანის უფლე ბადამცველებისა 
და სხვა პირთა გამოხატვის თავისუფლება ამ პირთა დაცვის ღონის-
ძიებების გაძლიერების, სისხლის სამართლებრივი მექანიზმების და 
კანონმდებლობის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ 
საერთაშორისო პაქტის მე-19 მუხლთან ჰარმონიზაციით.17 მოცემულ 
საკითხთან დაკავშირებით ჩეხეთმა და ისლანდიამ საქართველოს მისცეს 
რეკომენდაცია, უზრუნველყოს მედიაპლურალიზმი და გამოხატვის თავისუ-
ფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩოს 
მეშვეობით, რომელიც თავიდან აირიდებს მაუწყებლებისთვის შეზღუდვის 
დაწესებას და მხარს დაუჭერს თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიას.1819

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ასევე ღრმა შეშფოთება 
გამო ხატა ხელისუფლების მხრიდან 2019 წლის ივნისსა და ნოემბერში 
აქციის მონაწილეების, აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიმართ შეკ-
რების დარბევისას გადამეტებული ძალის გამოყენების გამოძიებისა და 
დამნა  შავეების დასჯის გაჭიანურების გამო. კომიტეტმა ასევე აღნიშნა, 
რომ 2021 წლის 5-6 ივლისის მოვლენებისას სახელმწიფო უწყებებმა ვერ 
შეძლეს აქციის მონაწილეებისა და ჟურნალისტთა რადიკალური ჯგუფე-
ბისგან სათანადოდ დაცვა. ვერ მოახერხეს დამნაშავეების, მათ შორის, 
თავ დასხმათა ორგანიზატორების პასუხისგებაში დროულად მიცემა.20

15 Council of Europe contribution for the 37th UPR session (2-13 November 2020) Regarding 
Georgia, p. 10.

16 UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 
Georgia, A/HRC/47/15, 1 April 2021 § 148.81.

17 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of 
Georgia, CCPR/C/GEO/CO/5, 13 September 2022, § 44.

18 UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 
Georgia, A/HRC/47/15, 1 April 2021, § 148.123

19 UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, 
Georgia, A/HRC/47/15, 1 April 2021, § 148.126

20 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of 
Georgia, CCPR/C/GEO/CO/5, 13 September 2022, § 45.
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პოლიტიკის  დოკუმენტი 2022

გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის დასკვნის საფუძველზე 
საქართველომ:

1.  დაუყოვნებლივ, საფუძვლიანად და მიუკერძოებლად უნდა გამოი-
ძიოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მიერ 
მშვიდობიანი შეკრების დროს ძალის გადამეტებული გამო ყენე ბის, 
თვითნებურად დაკავებისა და თავისუფლების აღკვე თის ყველა 
სადავო შემთხვევა; ბრალი წაუყენოს შესაბამის პირებს, დანა-
შაულის დამტკიცების შემთხვევაში დასაჯოს ისინი და მსხვე რპლი 
სათანადო კომპენსაციით უზრუნველყოს.

2.  უზრუნველყოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენ ლე-
ბი შესაბამისი ინფორმაციით - ძალისა და იარაღის გამოყენების 
ძირი თადი პრინციპების შესახებ.

3.  დაიცვას მშვიდობიანი დემონსტრანტები, უფლებადამცველები და 
ჟურნალისტები კერძო მოთამაშეთა მხრიდან მუქარის, დაშინების, 
შევიწროებისა და თავდასხმისგან.21

გაეროს 2021 წლის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის სამუშაო 
ჯგუფის მიერ მომზადებულ ანგარიშსა და გაეროს ადამიანის უფლებათა 
კომიტეტის 2022 წლის შემაჯამებელ ანგარიშში შესაბამისი ორგანოებისა 
და სახელმწიფოთა მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და რეკომენდაციები 
მიუთითებს, რომ საქართველოში პრობლემურია და სახელმწიფო 
სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების 
დაცვასა და პატივისცემას. შესაბამისად, რეკომენდაციები სახელმწიფოს 
როგორც პოზიტიურ, ისე ნეგატიურ ვალდებულებებს მოიცავს. 

ანგარიშებში ყურადღებაა გამახვილებული სექსუალური უმცირესობე-
ბისა და მარგინალიზებული ჯგუფების მიერ აღნიშნული უფლებებით 
სარგებლობის გამოწვევებზე, დამაბრკოლებელ გარემოებებსა და 
სახელმწიფოს არასათანადო საპასუხო ქმედებებზეც. შესაბამისად, ამ 
მიმარ თულებით სახელმწიფოს მიმართ ძირითადი რეკომენდაცია სწორედ 
აღნიშნული ჯგუფების მოძალადეთაგან დაცვის ეფექტიანი ღონისძიებების 
დანერგვას გულისხმობს. 

21 UN Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of 
Georgia, CCPR/C/GEO/CO/5, 13 September 2022, § 46. 
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პოლიტიკის  დოკუმენტი 2022

უფლებადამცველების სათანადოდ დაცვა 

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების აქტორები ხშირად ადამია ნის 
უფლებათა დამცველებადაც გვევლინებიან. ეს არ ნიშნავს, რომ მათ დაცვა 
არ სჭირდებათ. მეტიც: მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკების 
გამო დაცვის გარანტიების არსებობა ძალზე მნიშვნელოვანია. ადამიანის 
უფლებათა დამცველების შესახებ გაეროს 1998 წლის დეკლარაციის22 მე-5 
მუხლის თანახმად, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავი  -
სუფლებების პოპულარიზაციისთვის ყველას აქვს უფლება - ინდივიდუა -
ლურად თუ სხვებთან ერთად, ეროვნულ თუ საერთაშორისო დონეზე: 

1. შეიკრიბოს მშვიდობიანად; 

2. დააფუძნოს, შეუერთდეს ან მონაწილეობა მიიღოს ამა თუ იმ არა სამ-
თავრობო ორგანიზაციის, გაერთიანების ან ჯგუფის საქმია ნო ბაში; 

3. კომუნიკაცია ჰქონდეს არასამთავრობო და მთავრობათაშორის 
ორგანიზაციასთან. 

საქართველოს კანონმდებლობა არ განმარტავს უფლებადამცველთა 
ცნებას, რაც საქართველოს სახალხო დამცველის აზრით, „არაერთ 
პრობლემას ქმნის მათ მიმართ ჩადენილ დანაშაულთა სრულფასოვანი 
იდენტიფიცირების, შესაბამისი სტატისტიკის წარმოებისა და მათი 
დაცულობის უზრუნველყოფისთვის სათანადო ღონისძიებების დასა-
გეგმად“. საქართველოს სახალხო დამცველი მის მიერ შემუშავე-
ბულ „ადამიანის უფლებადამცველთა საკითხებზე მუშაობის სახელ-
მძღვა ნელოში“ აღნიშნავს, რომ „დღეისათვის ეროვნულ დონეზე 
უფლე ბადამცველთა დაცულობის უზრუნველსაყოფად გატარებული 
ღონის ძიებები არასაკმარისია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროში არ აღირიცხება სტატისტიკური მონაცემები უშუალოდ უფლე -
ბადამცველთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად 
დაწყებულ გამოძიებებზე, რაც ხელს უშლის მსგავსი ფაქტების შესახებ 

22 Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to 
Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, 
1998 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Defenders/Declaration/
declaration.pdf (31.10.2022) 
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პოლიტიკის  დოკუმენტი 2022

სრულყოფილი ინფორმაციის მიღებას და მათზე რეაგირების ეფექტია-
ნობის შეფასებას. საქართველოს კანონმდებლობა არ განმარტავს 
უფლე  ბადამცველთა ცნებას, რაც არაერთ პრობლემას ქმნის მათ მიმართ 
ჩადენილი დანაშაულების სრულფასოვანი იდენტიფიცირების, შესაბამისი 
სტატისტიკის წარმოებისა და მათი დაცულობის უზრუნველსაყოფად 
სათანადო ღონისძიებების დასაგეგმად.“23 

როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, საქართველოში ბოლო წლებში გახ-
შირდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებისა თუ ინდივიდუა-
ლური აქტივისტების დევნა, შევიწროება, უკანონო თვალთვალი. ერთი 
შეხედვით ისეთი ტრივიალური ზომაც კი, როგორც ადმინისტრაციული 
ჯარიმაა, ადა მიანის უფლებათა დამცველებისთვის შეიძლება უდიდესი 
ბარიერი გახდეს და გავლენა იქონიოს მათ საქმიანობაზე. 

ეს განსაკუთრებით პრობლემურია მაშინ, როდესაც უფლებათა დამცვე-
ლები მაღალ რისკებსა და საზოგადოებრივ ბარიერებთან დაკავშირე ბულ 
სფეროებში საქმიანობენ. შესაბამისად, ლგბტ უფლებებზე მომუშავე 
ჯგუფებს ან ქალთა ორგანიზაციებს, ასევე, რეგიონულ ორგანიზაციებს, 
რომელთაც ფინანსურ რესურსებზე ხელი ნაკლებად მიუწვდებათ, 
განსაკუთრებული დაცვა სჭირდებათ. ამიტომ გაეროს ზემოაღნიშნული 
ანგარიშები სექსუალურ უმცირესობათა და მარგინალიზებული ჯგუფების 
დამცველებზე ამახვილებს ყურადღებას და სახელმწიფოს მიუთითებს, 
სწორედ ამ ჯგუფების მოძალადეთაგან დაცვის ეფექტიანი ღონისძიე ბები 
დანერგოს. 

23 „ადამიანის უფლებადამცველთა საკითხებზე მუშაობის სახელმძღვანელო“, 
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, 2020 https://www.ombudsman.ge/geo/
sakhelmdzghvaneloebi-da-kvlevebi/adamianis-uflebadamtsvelta-sakitkhebze-mushaobis-
sakhelmdzghvanelo (31.10.2022) 
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დასკვნა: საფრთხეები, რომელთა წინაშეც 
საქართველოში სამოქალაქო სივრცე დგას
გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერ-
თიანების თავისუფლების საკითხებში აღნიშნავს,24 რომ სამოქალაქო 
სივრცის დაკარგვა ქვეყნის განვითარებაზეც ნეგატიურად აისახება, მათ 
შორის, სიღარიბესა და ეკონომიკურ უთანასწორობასთან ბრძოლისას. 
სპეციალური მომხსნებელი ამტკიცებს, რომ „სამოქალაქო ჩართულობის 
შეზღუდული სივრცე კიდევ უფრო აღრმავებს სიღარიბეში მცხოვრები და 
მარგინალიზებული ჯგუფების გარიყულობას და ძალაუფლების მქონეთა 
პრივილეგიებს განამტკიცებს“. 

2021 წლის საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში25 
ვკითხულობთ: „2021 წელს კვლავ აქტუალური იყო მაღალი პოლიტიკური 
თანამდებობის პირთა მხრიდან დემოკრატიული განვითარებისთვის 
უმნი შვნელოვანეს საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების დისკრე-
დიტაციისკენ მიმართული განცხადებები, რომლებიც მიზნად ოპოზიციურ 
პოლიტიკურ პარტიასთან მათ დაკავშირებას ისახავდა. ასევე გამოითქვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციათა საქმიანობის დამატებითი რეგულირების 
ინიციატივა და გამოვლინდა აქტივისტების მიმართ შეურაცხმყოფელი 
მიმართვა. წარსულში სახალხო დამცველი არაერთხელ გამოეხმაურა 
მსგავს ფაქტებს და მიუღებელ პრაქტიკად შეაფასა, რაც საერთაშორისო 
დონეზე უფლებადამცველთა დაცვის უზრუნველსაყოფად შექმნილ 
გარანტიებს ეწინააღმდეგება“.

როგორც წინამდებარე დოკუმენტში აღვნიშნეთ, უახლოეს წარსულში 
საქართველოში შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე შეტევა 
არაერთხელ განხორციელდა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
აქტივისტების მიმართ მიმდინარე ნეგატიური კამპანია შეიძლება შევა-
ფასოთ, როგორც გაერთიანების თავისუფლებაზე მიტანილი პირველი 
სერიოზული იერიში, რაც, შესაძლოა, უფრო დიდ პრობლემაში გადაი-
ზარდოს. მაგალითად, 2017 წელს უნგრეთმა არასამთავრობო ორგანი-
ზაციათა საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის მოტივით მიიღო 
კანონი, რომელიც სამოქალაქო ორგანიზაციებს აიძულებდა, უცხოეთიდან 

24 “Report on the rights to freedom of peaceful assembly and of association: Civic space, 
poverty and exclusion,” 2019 https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/
a74349-report-rights-freedom-peaceful-assembly-and-association-civic (31.10.2022) 

25 „საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 2021 http://
ombudsman.ge/res/docs/2022040413242699860.pdf (31.10.2022)
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დაფინანსებულ ორგანიზაციებად დარეგისტრირებულიყვნენ, თუკი წლის 
განმავლობაში სხვა ქვეყნიდან 20 000 ევროზე მეტ თანხას მიიღებდნენ. 
2020 წლის ივნისში ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართ ლოს 
დიდმა პალატამ მიიღო გადაწყვეტილება26 და კანონი არა მხოლოდ 
დის კრიმინაციულად მიიჩნია, აღნიშნა, რომ ის არასამთავრობო ორგანი-
ზა ციების მიმართ უნდობლობის ჩამოყალიბებას ემსახურება. მსგავსი 
„რუსული“ ყაიდის კანონების მიღების მცდელობა საქართველოში 
ზემოაღნიშნული ნეგატიური კამპანიის შემდეგ სრულიად შესაძლებელია. 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირი 
ევროპისთვის“27 განცხადებით, რომელიც ევროკავშირის 18 ქვეყანაში 
საქ მიანობს, დღესდღეობით სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვის შემდეგი 
საფრთხეები არსებობს: 

» თავდასხმები ადამიანის უფლებათა დამცველებსა და სამოქალაქო 
ორგანიზაციებზე. განსაკუთრებით, იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ლგბტ 
ადამიანების, ქალებისა და უმცირესობების უფლებებზე მუშაობენ; 

» აქტივისტების შევიწროება, დათრგუნვა, უკანონო მოსმენა; 

» ხელის შეშლა მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების ჩატარებაში, 
რაც ხშირად საპროტესტო აქციებში მონაწილეთა დაპატიმრებასა 
და დევნაში გამოიხატება; 

» ონლაინცენზურა; 

» კანონები, რომლებიც კრძალავს უცხოური დაფინანსების მიღებას, 
რაც ამ ორგანიზაციებისთვის გადარჩენის ერთადერთი წყაროა. 
სამოქალაქო ჯგუფების საქმიანობაზე უსამართლო შეზღუდვების 
დაწესება; 

» ბიუროკრატიული ბარიერების შექმნა, რათა სამოქალაქო ჯგუფებ-
მა ვერ შეძლონ საქმის კეთება. ან მათი დევნისთვის ბიუროკრა-
ტიის გამოყენება. საქართველოში ყველა ეს საფრთხე რეალურია. 
ამიტომაც, მათი თავიდან არიდებისთვის საჭიროა შესაბამისი 
ნაბიჯების გადადგმა. 

26 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 June 2020. European Commission v 
Hungary. Case C-78/18. ECLI:EU:C:2020:476 

27 Jonathan Day “What is Civic Space? Why Is It a Keystone in Any Democratic Society? How 
Do We Protect It?” 2022 https://www.liberties.eu/en/stories/civic-space/44189 (31.10.2022) 
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რეკომენდაციები 

» სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებს შეზღუდული რესურსი აქვთ 
იმისათვის, რომ პრობლემები თავად გადაჭრან. სამოქალაქო 
საზოგადოებამ უნდა შეინარჩუნოს თავისი ძირითადი ფუნქცია: 
პრობლემის გადაცემა გადაწყვეტილების მიმღებისთვის - მათზე 
ზეგავლენა და არა ძალაუფლების მოპოვება. 

» სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებმა ასევე უნდა მოახერხონ 
მოქალაქეთა ძალისხმევის გადატანა ადგილობრივ თუ ცენტრალურ 
დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმალურ მექანიზმებში, რათა 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ადამიანთა მონაწილეობა გაიზარდოს 
და რეალური გახდეს. ამავდროულად, გასათვალისწინებელია 
სამოქალაქო ჩართულობის ფორმებისა და თემების ცვალებადობა 
და „თავისუფლად მოტივტივე“ აქტივისტების როლი. 

» სახელმწიფო არა მხოლოდ დიდ როლს თამაშობს სამოქალაქო 
სივრცის დაცვაში, არამედ, პასუხისმგებელია მის შენარჩუნებაზე 
იმ უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვით, რაც სამოქალაქო 
სივრცეს განსაზღვრავს. მან უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს 
სახალხო დამცველისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
დასკვნები და სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვისგან თავი შეიკავოს. 

» სახელმწიფომ ისიც უნდა გაიაზროს, რომ გაერთიანების თავი-
სუფ ლება სხვადასხვა რესურსზე, მათ შორის, უცხოურ დაფი  ნან-
სებაზე თავისუფალ წვდომას გულისხმობს. შესაბამისად, რუსული 
ყაიდის კანონმდებლობის ინიცირება ეწინააღმდეგება ადამიანის 
უფლებათა საერთაშორისო სამართალს, რომლის დაცვის ვალ-
დებულებაც ქვეყანას აქვს. ასევე, სახელმწიფომ უნდა შექმნას 
კანონმდებლობა და მექანიზმები, რომლითაც ადამიანის უფლებათა 
დამცველებს სათანადოდ დაიცავს.
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აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
ელ.ფოსტა:contact@eecmd.org


