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მარიამ ტოტიკაშვილი
მამხილებლის ინსტიტუტი და მისი დაცვის მექანიზმები საჯარო
სამსახურში
შესავალი
მამხილებლის

ინსტიტუტი

და

მისი

დაცვის

მექანიზმი

აქტუალური და საინტერესო თემაა. მისი არსებობა საჯარო
სამსახურში კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
საშუალებაა. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია კანონმდებლობით
რეგულირდებოდეს მამხილებლის ინსტიტუტი, თუმცა არანაკლებ
მნიშვნელოვანია, აქტიურად და ეფექტურად გამოიყენებოდეს იგი
პრაქტიკაში.

მამხილებლის

ინსტიტუტის

ეფექტიანობისთვის

ასევე აუცილებელია მისი მხარდაჭერა და დაცვა.
თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია:
მამხილებლის ინსტიტუტის არსი და
მოწესრიგებული

ქართული

მნიშვნელობა, როგორ არის

კანონმდებლობით,

რას

მოიცავს

მხილების პროცესი, მამხილებლის დაცვის სისტემა, მხილებასთან
დაკავშირებული

პრობლემები,

საერთაშორისო

კონვენციები,

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს

პრაქტიკა და

დასკვნა.
ნაშრომის მიზანია, მამხილებლისა და მისი დაცვის მექანიზმის
ანალიზი. ნაშრომში გამოყენებულია შედარებით-სამართლებრივი
და ლოგიკური კვლევის მეთოდები.
1.

მამხილებლის

ინსტიტუტის

არსი,

მიზანი

და

ადგილი

ქართულ კანონმდებლობაში
2009 წლის 1 ივნისის ცვლილებების საფუძველზე, საქართველოს
კანონში - „ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
- გაჩნდა ახალი რეგულაცია მამხილებლის ინსტიტუტის თაობაზე.
5

კანონის V1 თავი აწესრიგებს მამხილებელთან

აღნიშნული

დაკავშირებით სამართლებრივ ურთიერთობებს. იმისათვის, რომ
ნათელი იყოს აღნიშნული ინსტიტუტის არსებობის საჭიროება,
პირველ რიგში, უნდა განიმარტოს მხილების არსი, მიზანი, ვინ
არის მამხილებელი, ვის მიმართ და ვისთან ხდება მხილება.
ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, მხილება არის პირის
(მამხილებლის)

მიერ

განცხადების

გამომძიებლის,

პროკურორის

ან/და

განმხილველი

ორგანოს,

საქართველოს

სახალხო

დამცველის ინფორმირება საჯარო მოსამსახურის (მხილებულის)
მიერ საქართველოს კანონმდებლობის ან ეთიკისა და ქცევის
ზოგადი წესების შემცველი ნორმების დარღვევის შესახებ, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში, რომელმაც ზიანი მიაყენა, ან შეიძლება
მიაყენოს საჯარო ინტერესს ან შესაბამისი საჯარო დაწესებულების
რეპუტაციას. მხილებად ჩაითვლება, აგრეთვე, მამხილებლის მიერ
ზემოაღნიშნული დარღვევის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების
ან

მასობრივი

ინფორმაციის

განცხადების
პროკურორის

საშუალებების

განმხილველი
ან

ორგანოს,

საქართველოს

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

სახალხო

ინფორმირება
გამომძიებლის,

დამცველის

მიერ

1

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი ამომწურავად
განსაზღვრავს საჯარო მოსამსახურის ცნებას, რომელშიც, თავის
მხრივ,
მოხელე,

მოიაზრება
მოხელე,

პროფესიული

საჯარო

ადმინისტრაციული

მოხელე,

საჯარო

ხელშეკრულებით

დასაქმებული პირი, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული
პირი2,

თუმცა

განსახილველ

შემთხვევაში

შრომითი

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ თავი V1 პარლამენტის უწყებანი #44.
11/11/1997 მუხლი 201 (ა)
2 საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ პარლამენტის
უწყებანი 11/11/2015 თავი I, მუხლი 3 (დ)
1
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ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი არ მოიაზრება საჯარო
მოსამსახურედ, ხოლო ზემოაღნიშნულ ჩამონათვალს ემატება
კანონით განსაზღვრული თანამდებობის პირები.3
მხილება ხდება ზემოაღნიშნული რომელიმე პირის მიმართ, რომლის
ქმედება ეწინააღმდეგება კანონს და იწვევს ზიანს. რაც შეეხება
საკითხს,

თუ

ვისთან

ხდება

მხილება,

კანონი

ამომწურავად

განსაზღვრავს იმ ორგანოთა წრეს, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან
განიხილონ, კონკრეტული საჯარო მოსამსახურეების ქმედებები და
შეაფასონ ისინი. მამხილებელი უფლებამოსილია, მხილების მიზნით
მიმართოს განცხადების განმხილველ ორგანოს, რომელსაც, როგორც
ყოველთვის, წარმოადგენს შესაბამისი საჯარო დაწესებულების შიდა
კონტროლის

ან/და

განმახორციელებელი

სამსახურებრივი
სტრუქტურული

ინსპექტირების

ქვედანაყოფი,

ხოლო

გამონაკლის შემთხვევებს წარმოადგენს ისეთი გარემოება, როდესაც
მხილების განცხადება მიმართულია აღნიშნული სტრუქტურული
ქვედანაყოფის თანამშრომლის წინააღმდეგ, ან მისი ხელმძღვანელის,
ან

საჯარო

დაწესებულების

ხელმძღვანელის

წინააღმდეგ,

მამხილებელს არც ამ უკანასკნელ შემთხვევებში ერთმევა უფლება
მიმართოს შესაბამის პირებს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, განსახილველ
შემთხვევაში მოქმედებს ე.წ აცილების ინსტიტუტი.
გარდა

ამისა,

პროკურორის

მხილება
ან/და

ასევე

მოიაზრებს

საქართველოს

გამომძიებლის,

სახალხო

დამცველის

ინფორმირებას გარკვეული დარღვევების არსებობის შესახებ.4
„ინტერესთა
საქართველოს

შეუთავსებლობისა
კანონი

პირდაპირ

და

კორუფციის

ავალდებულებს

შესახებ“
საჯარო

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ თავი V1 პარლამენტის უწყებანი #44.
11/11/1997 მუხლი ( 2), (21)
4 იქვე: მუხლი 201 (ა)
3
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მოსამსახურეებს, რომ ნებისმიერი დანაშაულებრივი ან სხვა
უკანონო

ქმედების

საფუძვლიანი

ეჭვის

ჩადენის

შესახებ

არსებობის

მტკიცებულების

შემთხვევაში

ან

შეტყობინებით

5

ამხილონ სხვა საჯარო მოსამსახურეები.

2.

მხილების პროცესი

მხილების

ინსტიტუტის

ბუნებიდან

გამომდინარე,

მნიშვნელოვანია, რომ მხილება იყოს კეთილსინდისიერი, რადგან
შესაძლოა, პირმა აღნიშნული უფლება ბოროტად გამოიყენოს და
მისი

პირადი

იმოქმედოს.

შეხედულებისა

და

ინტერესების

შესაბამისად

სწორედ ამიტომ კანონში იმპერატიულად არის

მითითებული, რომ მხილება უნდა იყოს კეთილსინდისიერი და
უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს კანონმდებლობის ან ეთიკისა
და ქცევის ზოგადი წესების შემცველი ნორმების დარღვევის
თავიდან აცილებას, გამოვლენას ან აღკვეთას, ან/და საჯარო
ინტერესის დაცვას. მხილება კეთილსინდისიერად ითვლება,
ვიდრე საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება.6 თუ დადგინდა, რომ
მხილება

არ

არის

კეთილსინდისიერი,

მამხილებელი

ვერ

ისარგებლებს დაცვის უფლებით.
რაც შეეხება ანონიმურობასა და კონფიდენციალურობას, მხილება
შესაძლოა იყოს ანონიმური, რაც მიგვანიშნებს მამხილებლის
დაცვის მაღალ სტანდარტზე. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ არ
არსებობს მამხილებლის წერილობითი თანხმობა მისი ვინაობის
გამჟღავნებასთან

დაკავშირებით, მხილება თავისთავად

არის

კონფიდენციალური. უფრო მეტიც, თუ დადგინდა, რომ საჯარო
მოსამსახურემ ბრალეულად დაარღვია კონფიდენციალურობის
პრინციპი, მას დაეკისრება შესაბამისი პასუხისმგებლობა.

5
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3.

მამხილებლის დაცვის სისტემა

მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში, რომელშიც არსებობს მამხილებლის
ინსტიტუტი,

არსებობდეს

მამხილებლის

დაცვის

მაღალი

სტანდარტი. დაცულია არა მარტო პირი, რომელმაც ამხილა სხვა,
არამედ მისი ნათესავიც. ქართული კანონმდებლობით, მამხილებელი
ან მისი ახლო ნათესავი დაცულია შემდეგი მოქმედებებისგან:
დაშინება, შევიწროება, იძულება, დამცირება, დევნა, მასზე ზეწოლა,
მისთვის მორალური ან მატერიალური ზიანის მიყენება, მის მიმართ
ძალადობის ან ძალადობის მუქარის გამოყენება, დისკრიმინაციული
მოპყრობა

ან

მამხილებლის

სხვა

უკანონო

მიმართ

ქმედება,

ასევე

ადმინისტრაციული

ან

დაუშვებელია
სამოქალაქო

სამართალწარმოების, ან სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება
და მისთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობის დაკისრება, აგრეთვე მის
მიმართ იძულებითი ზომების გამოყენება მხილების ფაქტთან
დაკავშირებული გარემოებების გამო. 7

4. მხილებასთან დაკავშირებული პრობლემები და საფრთხეები
4.1 დამოუკიდებელი საკანონმდებლო აქტის არარსებობა
იმისათვის, რომ მხილების ინსტიტუტი იყოს ეფექტური და
შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, მნიშვნელოვანია,
არსებობდეს ცალკე კანონი მამხილებლის შესახებ, რომელიც უფრო
დეტალურად მოაწესრიგებს მხილების პროცესს და მამხილებლის
დაცვის სამართლებრივ გარანტიებს.
„საჯარო სამსახურში მამხილებლის ინსტიტუტს დამოუკიდებელი
საკანონმდებლო

აქტით

არეგულირებს

ავსტრალიის

(2004),

კანადის (2005), განის (2006), იაპონიის (2004), კორეის (2011), ახალი
7
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ზელანდიის (2000), რუმინეთის (2004), სამხრეთ აფრიკის (2000),
გაერთიანებულ სამეფოსა (1998) და აშშ-ს (1989) კანონმდებლობა.
საჯარო და კერძო სექტორში მამხილებლის ინსტიტუტის ერთიან
რეგულირებას უზრუნველყოფს დიდი ბრიტანეთისა და სამხრეთ
აფრიკის კანონმდებლობა.“ 8

4.2 ბუნდოვანი მამხილებელთა სუბიექტთა წრე
2014 წლის 2 აპრილს მოქმედი კანონმდებლობით, მამხილებელი
შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ საჯარო მოსამსახურე ან ყოფილი
საჯარო მოსამსახურე. შემდეგ შეიცვალა რედაქცია და დღეს
მოქმედი კანონმდებლობით, მხილება განიმარტება როგორც პირის
(მამხილებლის) ქმედება.

თუ აღნიშნულ ტერმინში მოიაზრება

ნებისმიერი პირი, მაშინ კანონი არ იცავს ისეთ პირებს, რომლებიც
არ არიან დასაქმებულნი საჯარო სამსახურში, რადგან კანონის
მიხედვით, მამხილებლებს იცავს მხოლოდ კონკრეტული საჯარო
სამსახურის ხელმძღვანელი და ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით,
რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება საჯარო დაწესებულებაში
მამხილებლის სამსახურეობრივ საქმიანობას.

მამხილებელი და

მხილებული

ხელშეკრულებით

შესაძლოა,

იყოს

შრომითი

დასაქმებული პირი, ვინაიდან კანონი „ინტერესთა შეუთავსებლობისა
და

კორუფციის

გულისხმობს
ამდენად,

შესახებ“

შრომითი

საჯარო

მოსამსახურის

ხელშეკრულებით

აღნიშნული არის ხარვეზი.

ცნებაში

დასაქმებულ

არ

პირს,

ასევე დღეს მოქმედი

კანონმდებლობა მამხილებელს აძლევს უფლებას, იყოს ანონიმური,
მაშინ დასაზუსტებელია, რომელი პირი იგულისხმება მამხილებლის
ხუციშვილი ნ., მამხილებლის ინსტიტუტი საჯარო სამსახურში: საერთაშორისო
პრაქტიკა
და
საქართველო,
თბილისი,
2013,
6-7,
იხ.https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files/whisteblowing.pdf
(G20
Anti-Corruption Action Plan Action Point 7: Protection of Whistleblowers,
OECD (2010). Available at: http://www.oecd.org/general/48972967.pdf. Page.6,7)
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ცნებაში. თუ ნებისმიერი პირი იგულისხმება, მაშინ მათთვის დაცვის
დამატებითი

მექანიზმი უნდა არსებობდეს. ხოლო თუ კანონი

მამხილებლის ცნებაში არ გულისხმობს ნებისმიერ პირს, მაშინ
ანონიმური მხილებისას უცნობია, როგორ უნდა დადგინდეს პირის
სტატუსი.

4.3 სამართალდარღვევების არასრული ჩამონათვალი
დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, სამართალდარღვევები, რომელთა
არსებობის შემთხვევაშიც შესაძლებელია, მხილება არის ბუნდოვანი
და არ არის დაკონკრეტებული. კანონში მითითებულია კანონის ან
საჯარო მოხელის ქცევის ზოგადი წესის დარღვევა; შესაბამისად,
მამხილებლისთვის

წინასწარ

ძნელად

განჭვრეტადია,

რომელი

დარღვევების მხილების შედეგად იქნება ის დაცული გარკვეული
ზემოქმედებებისგან, უცნობია, რა წარმოადგენს მამხილებლისთვის
დაცულ სფეროს. ასევე ყოველ ცალკეულ შემთხვევებში შეფასების
საგანია, რა ითვლება საჯარო ინტერესისა და საჯარო დაწესებულების
რეპუტაციისთვის ზიანის მიყენებად. საერთაშორისო პრაქტიკის
მიხედვით, მხილებით დაცულ სფეროს

მოიცავს კანონების,

რეგულაციებისა

წესების

და

ქცევის

ზოგადი

დარღვევა,

ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება, არასწორი დაგეგმვა და
ფინანსების

არასწორი

ადამიანის

უფლებების

ჯანმრთელობისთვის,
მიყენებული ზიანი.

ხარჯვა,

კორუფციული

დარღვევები,
უსაფრთხოებისა

დანაშაულები,

ასევე

საზოგადოების

და

გარემოსთვის

9

ხუციშვილი ნ., რეკომენდაციები მამხილებლის ინსტიტუტთან დაკავშირებით საქართველოს კანონში „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის პროექტთან
დაკავშირებით, თბილისი, 2014, 2 იხ. https://idfi.ge/ge/research-50
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4.4 მხილების განხორციელების გარე მექანიზმის არაეფექტური
გამოყენება
გაუმართლებელია კანონმდებლის მიერ დაწესებული შეზღუდვა,
რომლის თანახმადაც, მამხილებელს უფლება აქვს, მიმართოს
სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიას მხოლოდ განცხადების
განმხილველი ორგანოსა და შესაბამისი უფლებამოსილ პირთა მიერ
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. მნიშვნელოვანია, მამხილებელს
გააჩნდეს

ქმედების

განცხადების

თავისუფლება

განმხილველი

ან/და

იმ

შემთხვევაში,

შესაბამისი

როდესაც

უფლებამოსილი

ორგანოები უსაფუძვლოდ აჭიანურებენ საკითხზე გადაწყვეტილების
მიღებას ან/და სახეზეა უმოქმედობა. ასეთ დროს გადაწყვეტილების
მიღებამდე მამხილებელს უნდა ჰქონდეს საშუალება, საზოგადოებისა
და მედიისთვის ცნობილი გახადოს მხილების ფაქტები, რადგან თუ
კანონი მხილების ერთ-ერთ ფორმად განიხილავს ზემოაღნიშნულ
ქმედებას, მაშინ უცნობია, რა მიზანი აქვს ამგვარ შეზღუდვას.
საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, საჯარო მოსამსახურემ,
მართალია, ჯერ უნდა ამოწუროს მხილების შიდა მექანიზმი და
შემდეგ

გადავიდეს

გარე

მექანიზმზე,

თუმცა

არსებობს

გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც მხილების შიდა მექანიზმი
არ არის ეფექტური ან არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ არ იქნება
ეფექტური, არსებობს მაღალი საჯარო ინტერესი კონკრეტული
სამართალდარღვევების თაობაზე, არის საჯარო დაწესებულების
შიგნით მიმართვიანობის შეუძლებლობა, არსებობს ადამიანის
სიცოცხლისა

და

ჯანმრთელობის,

ასევე

გარემოს

10

უსაფრთხოებისთვის ზიანის მიყენების საფრთხე.

ხუციშვილი.ნ რეკომენდაციები მამხილებლის ინსტიტუტთან დაკავშირებით საქართველოს კანონში „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის პროექტთან დაკავშირებით, თბილისი, 2014, 3 იხ. https://idfi.ge/ge/research-50
10
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4.5 მამხილებლის დაცვის დაბალი სტანდარტი
დღეს

მოქმედი

კანონმდებლობის

შესაბამისად,

არ

არსებობს

ეფექტური მექანიზმი მამხილებლის დაცვის თვალსაზრისით. არ
არის დაზუსტებული იმ პირთა წრე, რომლებიც შეიძლება იყვნენ
მამხილებელნი, კანონში მითითებული საჯარო დაწესებულების
ხელმძღვანელი

ვერ

შეძლებს

გარანტიების

უზრუნველყოფის

მონიტორინგის განხორციელებას. კანონი განსაზღვრავს, რომელი
ქმედებებისგან არის მამხილებელი დაცული, თუმცა უცნობია, ვინ
უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა კანონის მოთხოვნათა დაცვას და
ვის

შეუძლია,

რეაგირება

მოახდინოს

დარღვევების

ფაქტზე.

უშუალოდ კანონით უნდა იყოს მოწესრიგებული, უნდა შეიქმნას
სპეციალური

ორგანო,

რომელიც

განიხილავს

მამხილებელთა

უფლებების დარღვევის თაობაზე მამხილებელთა საჩივრებს და
უზრუნველყოფს შესაბამისი კომპენსაციის მიცემას. რეალურად
კანონში აღნიშნული საკითხის არსებობა საკმარისი არ არის, თუ
ამავდროულად არ იარსებებს ეფექტური აღსრულების მექანიზმი.

5.საერთაშორისო კონვენციები
ანტიკორუფციული
სხვადასხვა

თემებზე

კანონმდებლობის

საერთაშორისო

ხელშეკრულებები.

მიღებულია
საქართველოს

რატიფიცირებული აქვს სამი საერთაშორისო კონვენცია; ესენია:
გაეროს, ევროპის საბჭოს სამოქალაქო სამართლის
სამართლის

კონვენციები

კონვენციის

33-ე

მუხლი

კორუფციის
ადგენს

და სისხლის

წინააღმდეგ.

გაეროს

მამხილებლის

დაცვის

სამართლებრივ საფუძველს, რომლის მიხედვითაც ყველა პირი,
რომელიც
აწვდის

კეთილსინდისიერად
კომპეტენტურ

და

ორგანოს

გონივრული
ინფორმაციას

მიზეზებით
კონვენციით

დადგენილი რომელიმე კანონდარღვევის თაობაზე, უნდა იყვნენ
13

დაცულები

გაუმართლებელი

მოპყრობისგან,

ხოლო

სახელმწიფოებმა უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები.

წევრმა

11

კორუფციის წინააღმდეგ „სამოქალაქო სამართლის კონვენციის მე9 მუხლი გვამცნობს, რომ „... უზრუნველყოფილი უნდა იყოს იმ
თანამშრომლების
სანქციებისაგან,

სათანადო
რომლებსაც

დაცვა
აქვთ

გაუმართლებელი

საკმარისი

საფუძველი

კორუფციაზე ეჭვის და რომლებიც კეთილი ნებით მოახსენებენ
მათ ეჭვს კომპეტენტურ პირებსა და უწყებებს“.
„რაც

შეეხება

სისხლის

სამართლის

კონვენციას

კორუფციის

წინააღმდეგ, კონვენციის 22-ე მუხლის შესაბამისად, ყოველმა მხარემ
უნდა მიიღოს ისეთი ზომები, რომელიც შეიძლება საჭირო იყოს, რომ
უზრუნველყოფილ იქნას იმ პირის ეფექტური და სათანადო დაცვა,
რომელიც: ატყობინებს საგამომძიებლო და მართლმსაჯულების
აღმასრულებელ ორგანოებს დანაშაულების ჩადენის შესახებ, ან
სხვაგვარად თანამშრომლობს მათთან; ამ დანაშაულებზე ჩვენებას
აძლევს მოწმის სტატუსით.” სიტყვა “მოწმე” გულისხმობს იმ პირს,
რომელიც

კონვენციის

კორუფციულ

შესაბამის

დანაშაულებზე

გამოძიებისათვის

ფლობს

მნიშვნელოვან

მუხლებში

ჩამოთვლილ

სისხლისსამართლებრივი

ინფორმაციას

და

მოიცავს

12

ინფორმაციის მიმტანებს.“

საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, მამხილებელთა დაცვა
(საერთაშორისო პრაქტიკა და რეკომენდაციები საქართველოსთვის), თბილისი, 2015, 7 იხ.
http://www.transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/mamxilebelta_d
acva_saertashoriso_praktika_da_rekomendaciebi_ivlisi_2015.pdf
(მიერთების
თარიღი: 2008 წლის 4 ნოემბერი ხელი მოეწერა 1999 წლის 4 ნოემბერს;
რატიფიცირებულია 2003 წლის 22 მაისს; ძალაშია 2003 წლის 1
ნოემბრიდან. ხელი მოეწერა 1999 წლის 27 იანვარს; რატიფიცირებულია
2008 წლის 10 იანვარს, ძალაშია 2008 წლის 1-ლი მაისიდან)
12 გუჯა მოლდოვის წინააღმდეგ (Guja v Moldova), ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, 12 თებერვალი, 1998, პრ. 74 იხ.
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6. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა
ჰაინეში ( Heinisch) გერმანიის წინააღმდეგ
განსახილველ საქმეში სისხლის სამართლის საჩივრის შეტანა
მიიჩნევა

მხილებად

და

სამსახურიდან

გათავისუფლება

და

შესაბამისი სასამართლოების გადაწყვეტილებები წარმოადგენდა
ჩარევას

კონვენციის

განმარტებით,

ჩარევა

განმცხადებლის
ინტერესებს.
თაობაზეც

მე-10

მუხლში.

ემსახურებოდა

დამქირავებლის

დადგენილი

პრინციპები

სასამართლოს

ლეგიტიმურ

საქმიან

მნიშვნელოვანია
სასამართლომ

ასევე

მიზანს,

რეპუტაციასა

და

პროპორციულობა,

რომლის

განმარტა, რომ საჯარო

სექტორში

და

კრიტერიუმები

ასევე

უნდა

გავრცელდეს კერძო ურთიერთობებში, უნდა იქნეს გამოყენებული
დამსაქმებლის მხრიდან უკანონო ქმედების ან გადაცდომის
სიგნალირება
დამსაქმებლის

დასაქმებულის
რეპუტაციისა

უფლების

და

შესაფასებლად,

კომერციული

ინტერესების

დაცვის უფლებასთან მიმართებით.
სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევა,
რადგან განმცხადებლის გაფრთხილების გარეშე გათავისუფლება
არ იყო სწორი გადაწყვეტილება და ეროვნულმა სასამართლოებმა
ვერ უზრუნველყვეს სამართლიანი ბალანსის დაცვა, ერთი მხრივ,
დამსაქმებლის რეპუტაციასა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. 13

გუჟა მოლდოვეთის წინააღმდეგ
განსახილველ საქმეში მომჩივანი ამტკიცებდა, რომ დაირღვა
კონვენციის

მე-10

მუხლით

გარანტირებული

გამოხატვის

http://catalog.supremecourt.ge/blog/foto/260.pdf
13 ჰაინიში გერმანიის წინააღმდეგ (Heinisch v Germany), ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო, 21 ოქტომბერი, 2011 წელი, იხ.
http://catalog.supremecourt.ge/blog/foto/99.pdf
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თავისუფლება, რადგან გასაჯაროვდა ორი დოკუმენტი, რომელიც
ააშკარავებდა მაღალჩინოსანი პოლიტიკოსის კანონსაწინააღმდეგო
ქმედებას

სისხლის

სამართლის

საქმეზე.

სასამართლომ

დაადასტურა, რომ მე-10 მუხლით დაცვა ვრცელდება სამუშაო
ადგილზე
დაადგინა,

და

მოიცავს

რომ

მოხელეებს.

აღნიშნული

გათვალისწინებით
წარმოადგენდა

საჯარო

მომჩივნის

გამოხატვის

სასამართლომ

ფაქტობრივი
სამსახურიდან

უფლებაში

გარემოებების
გათავისუფლება

ჩარევას.

მომჩივანი

მიუთითებდა უკანონო საქციელზე, მან ამხილა შესაბამისი პირები
კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობაში, ხოლო მთავრობა ამტკიცებდა,
რომ ადგილი ჰქონდა საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებას,
რადგან აღნიშნულ წერილებზე მომჩივანს ხელი არ მიუწვდებოდა.

დასკვნა
პოტენციურმა მამხილებელმა უნდა იცოდეს მისი უფლებების
შესახებ, უნდა მოხდეს მათი წახალისება და მოტივაციის გაზრდა,
რათა უფრო მეტად გაბედულნი იყვნენ და თამამად ამხილონ
კანონდამრღვევი პირები. აღნიშნული ინსტიტუტის პრაქტიკაში
გამოუყენებლობა
მნიშვნელოვანია
კამპანია.

მიგვანიშნებს
განხორციელეს

მამხილებელს

მის

არაეფექტურობაზე.

ცნობიერების

უნდა

ჰქონდეს

ასამაღლებელი
გარანტია,

რომ

სახელმწიფო და კანონი სათანადოდ დაიცავს მას.
მნიშნელოვანია

განხორციელდეს

ცვლილებები,

შეიქმნას

დამოუკიდებელი საკანონმდებლო აქტი, კანონი „მამხილებელთა
დაცვის

შესახებ“,

მოწესრიგებული:
მხილების

რომელშიც

დეტალურად

იქნება

მამხილებლის სუბიექტთა წრე, ანონიმური

წესები,

სამართალდარღვევების

ჩამონათვალი,

მხილების შიდა და გარე მექანიზმების გამოყენების წესები,
მამხილებელთა
16

საჩივრების

განხილველი

ორგანოს

უფლებამოსილება
მიყენებული
შესაბამისი

და

ზიანის
ორგანო,

განცხადების

კომპეტენცია,
ანაზღაურების

რომელიც

განმხილველი

უფლებამოსილი

პირების

კონტროლს

მიიღებს

და

მამხილებლისთვის
წესი,

განისაზღვრება

მხილებასთან
ორგანოს

უმოქმედობისას
შესაბამის

ზომებს,

დაკავშირებით

ან

შესაბამისი

განახორციელებს
განისაზღვრება

მამხილებელთა წახალისების წესები.

17

აკაკი სალუქვაძე

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და მის იდენტიფიცირებასთან
დაკავშირებული საკითხები

შესავალი
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების განმარტებას საქართველოს
ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის მეორე მუხლში ვხვდებით
და

მის

თანახმად

„ადმინისტრაციული

ხელშეკრულება

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საჯარო უფლებამოსილების
განხორციელების მიზნით ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან,
აგრეთვე

სხვა

ადმინისტრაციულ

14

სამოქალაქო-სამართლებრივი
წლამდე
ჩანაწერი

ხელშეკრულებაა“,

(ადმინისტრაციული
არ

არსებობდა.

ორგანოსთან

კოდექსის

რაც

დადებული
თუმცა

მიღებამდე)

შეეხება

1999

მსგავსი

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების შესახებ ჩანაწერს ადმინისტრაციული კოდექსის
პირველ რედაქციაში, იგი ადმინისტრაციული გარიგების სახელით
გვხვდებოდა და მხოლოდ 2005 წლის ცვლილებების შემდეგ
დამკვიდრდა

ჩვენთან

ტერმინი

„ადმინისტრაციული

ხელშეკრულება“.
ადმინისტრაციული

ხელშეკრულება,

ადმინისტრაციული

სამართალი,

საკმაოდ

ახალი

წევრია,

ადმინისტრაციული

ისევე

დიდი

მიუხედავად

ხელშეკრულების

როგორც

სამართლის
იმისა,
სათავედ

რომ

თავად
ოჯახის
თავად

შეგვიძლია

მოვისაზროთ 1650-იანი წლების შემდგომი პერიოდი, როდესაც
გერმანიაში ნელ-ნელა ყალიბდებოდა სამხედრო სამსახურეობრივი
ურთიერთობები,
14

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების,

ისევე

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი, 25/06/1999, მუხლი
2 www.matnse.gov.ge
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როგორც თავად ადმინისტრაციული სამართლის, ბუმად სწორი
იქნება მოვისაზროთ მეოცე საუკუნე, თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს
ის

ფაქტიც,

რომ

ჯერ

კიდევ

მეცხრამეტე

საუკუნეში

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება უკვე ცნობილი იყო და მას
თავინთ ნაშრომებში მოიხსენიებდნენ ლონინგი და შტენგელი.
მეცხრამეტე

საუკუნეში

გაბატონებული

აზრის

თანახმად,

სახელმწიფო უფლებამოსილი იყო, გამოეყენებინა საქმიანობის
ყველა სამართლებრივი ფორმა, რომელსაც კი იგი თავისათვის
ხელსაყრელად

მიიჩნევდა,

ადმინისტრაციულ

ერთ-ერთი

ვერსიის

ხელშეკრულებად

ამ

თანახმად,

დროისათვის

მოისაზრებოდა თანამდებობის პირთა დანიშვნის საკითხი.

1.

განსხვავებული

მიდგომები

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულებისადმი
ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებას განსხვავებულად უდგებიან
სხვადასხვა ქვეყნები; მაგალითად, ამერიკა ადმინისტრაციული
ორგანოს

მიერ

დადებულ

გარიგებას

მიიჩნევს

კერძო

სამართლებრივ ხელშეკრულებად და კერძო სამართლის ნორმებით
არეგულირებს,

თუმცა,

მიუხედავად

ამ

ფაქტისა,

ადმინისტრაციული ორგანო მაინც ვერ გამოდის ხელშეკრულების
მეორე მხარის თანასწორი, ვინაიდან ადმინისტრაციული ორგანო
ყოველთვის

რჩება

საჯარო

სამართლის

ფარგლებში

და

შეზღუდულია მხოლოდ იმ უფლებამოსილებებით, რაც მას
კანონით აქვს მინიჭებული. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ,
ადმინისტრაციული ორგანო ვერ გათავისუფლდება ადამიანის
ძირითადი

უფლებებისა

და

თავისუფლების

პატივისცემის

აუცილებლობისაგან. ასევე საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ აშშ-ს
ფედერალური

კანონი

გვაძლევს

სრულ

ჩამონათვალს

იმ
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საკითხებისა, რომელზეც სავალდებულოა ადმინისტრაციული
წარმოების გამოყენება.15
არანაკლებ

საინტერესოა

საქმიანობის

ფორმის

მიიჩნევენ,

რომ

ადმინისტრაციული

ფრანგული

ორგანოს

განსაზღვრებაც.

ადმინისტრაციული

ორგანო

ფრანგები
საკუთარი

ინტერესების ზუსტად განხორციელებისათვის უფლებამოსილია,
დადოს

როგორც

კერძოსამართლებრივი,

საჯაროსამართლებრივი
მხარეთა

მიერ

ხელშეკრულებები.

ვალდებულებათა

სამოქალაქო

სამართალში

პასუხისმგებლობის

რეჟიმი

ასევე

ხელშეკრულების

შეუსრულებლობისათვის

არსებული

იურიდიული

სახელმწიფო

მმართველობის

სპეციფიურ ფორმას იღებს იმდენად, რამდენადაც დაიდება
განსხვავებულ

გარემოებებში,
სფეროში

სამართლებრივ

ვიდრე

ეს

წმინდად
16

მოხდებოდა.

კერძო

მაგალითად,

ხელშეკრულების დადების შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოს
შეუძლია,

განახორციელოს

ცალმხრივი

ხელისუფლებრივი

უფლებამოსილება მეორე მხარის მიმართ, რის ფარგლებშიც
უფლებამოსილია,

შეწყვიტოს

კონტრაჰენტს

არავითარი

შემთხვევაში,

რასაკვირველია,

გარიგება

ბრალი

არ

მაშინაც

მიუძრვის,

მოხდება

კი,

თუ

თუმცა

ამ

კონტრაჰენტისათვის

ზარალის ანაზღაურება. ასევე საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ
ადმინისტრაციული ორგანო ყოველთვის ვალდებული არ არის,
გაავრცელოს

საჯარო

სამართლის

რეჯიმი.

საინტერესოა

ის

ფაქტიც, რომ ხელშეკრულების ტიპზეა დამოკიდებული მისი
დავის განმხილველი კოლეგიაც. რაც შეეხება გარიგების ფორმას,
მათი

ბუნების

კრიტერიუმები,
15

დასადგენად
ესენია:

საფრანგეთში
ხელშეკრულების

არსებობს

ორი

პირი

და

The Administrative Dispute Resolution Act of 1996, 1996,
https://www.adr.gov/pdf/adra.pdf
16
Seif M., The Administrative contract, 2011, https://www.tamimi.com/lawupdate-articles/the-administrative-contract/
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ხელშეკრულების მიზანი, თუ ამ კრიტერიუმებიდან რომელიმე
ერთ-ერთი მაინც სრულდება, ესეიგი ხელშეკრულება, რომელიც
სახეზე გვაქვს, ცალსახად ადმინისტრაციულია.17

2.

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ქართულ რეალობაში

როგორც

უკვე

ნათლად

დავინახეთ,

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების ძირითად პრობლემას წარმოადგენს ის, თუ რა
შემთხვევაშია

მიზანშეწონილი

მისი

გამოყენება

და

როგორ

განვასხვაოთ იგი (ადმინისტრაციული ხელშეკრულება) კერძო
სამართლებრივი ხელშეკრულებისაგან. აღნიშნული პრობლემა
საკმაოდ მწვავედ დგას ქართულ რეალობაში და ხშირად ამ
საკითხზე მსჯელობა უზენაეს სასამართლოსაც კი აღწევს. ერთერთი პირველი საქმე, რომლის დროსაც უზენაეს სასამართლოს
მოუწია

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების

თაობაზე

გადაწყვეტილების გამოტანა, იყო 2008 წლის 15 იანვრის საქმე №
ბს-727-693(კ-07).18
ჩვენ მიერ განსახილველ ქეისში რამდენიმე პრობლემა იკვეთება,
თუმცა მათგან ჩვენთვის საინტერესო ნაწილი ეხება მსჯელობას
ხელშეკრულების ტიპის დადგენის თაობაზე. ხელშეკრულების
ტიპზე დავას კასატორი იწყებს კასაციის მოტივის დასაბუთებისას,
როდესაც იგი აცხადებს, რომ „კონკრეტული დავა შეეხება კერძო
პირსა

და

ადმინისტრაციულ

ორგანოს

შორის

დადებული

განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების შესრულებას, რომელიც
არა ადმინისტრაციული, არამედ წმინდა კერძოსამართლებრივი
ხელშეკრულებაა.

იგი

არ

გაფორმებულა

ადმინისტრაციული

ორგანოს მიერ საჯარო უფლებამოსილების განხირციელების
17

იქვე
ნაჭყებია ა., ადმინისტრაციულსამართლებრივი ნორმების განმარტებები
უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში, 2015, 52
18
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მიზნით

და

დაკავშირებულია

მხოლოდ

სამოქალაქოსამართლებრივ ურთიერთობებთან, რომლებიც არ
შეიძლება გამომდინარეობდეს ადმინისტრაციული სამართლის
კანონმდებლობიდან“.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მეორე
მუხლის

პირველი

პუნქტის

„ზ“

ქვეპუნქტის

თანახმად,

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ადმინისტრაციული ორგანოს
მიერ

საჯარო

ფიზიკურ

უფლებამოსილების

ან

იურიდიულ

ადმინისტრაციულ

განხორციელების
პირთან,

ორგანოსთან

სამართლებრივი

აღნიშნა,

აგრეთვე

დადებული

ხელშეკრულებაა.

სასამართლომაც

მიზნით
სხვა

სამოქალაქო-

როგორც

უზენაესმა
მიხედვით,

დოქტრინის

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებისა და კერძოსამართლებრივი
ხელშეკრულების

ერთმანეთისაგან

გამიჯვნის

ერთ-ერთ

კრიტერიუმს წარმოადგენს ხელშეკრულების საგანი ანუ ნების
გამოვლენის შედეგად წარმოშობილი სამართალურთიერთობა.
იმისათვის, რომ გავიგოთ, იყო თუ არა თ.ბ-სა და საქართველოს
სოფლის

მეურნეობისა

დადებული

და

სურსათის

ხელშეკრულება

სამინისტროს

ადმინისტრაციული

შორის

ხასიათის,

საჭიროა, შევაფასოთ უშუალოდ ხელშეკრულება.
მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციული ხელშეკრულების
განმარტებას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
მეორე მუხლი იძლევა, კვლავ ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც
რთულია

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების

კერძოსამართლებრივი ხელშეკრულებისაგან გამიჯვნა.
ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების

ამოცნობის

რამდენიმე

საშუალება არსებობს; ერთ-ერთის თანახმად, ადმინისტრაციულია
ხელშეკრულება, თუ მის ერთ-ერთ მხარეს ადმინისტრაციული
ორგანო
22

წარმოადგენს,

თუმცა

ზემოხსენებული

შეხედულება

მოძველებულად და არაზუსტად მიიჩნევა, საკმაოდ ხშირია
შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო, როგორც
სამოქალაქო სამართლის სუბიექტი, ისე მოქმედებს. გამიჯვნის
ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს ასევე ხელშეკრულების საგანი,
თუმცა ერთი და იგივე საგანი, რიგ შემთხვევებში, შესაძლოა, კერძო
სამართლებრივი ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენდეს ხოლო
რიგ

შემთხვევებში,

ამიტომაც

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების

ხელშეკრულების;

გამიჯვნის

ყველაზე

ზუსტ

საშუალებად ხელშეკრულების მიზანი მიიჩნევა; იმის მიხედვით,
თუ

რა

მიზანს

ემსახურება

ხელშეკრულება,

შეგვიძლია

დავასკვნათ, კერძოსამართლებრივია ის, თუ ადმინისტრაციული.
ხელშეკრულების მიზნის ამოსაცნობად საჭიროა, განვსაზღვროთ,
რა მასშტაბის სიკეთეს ემსახურება ის, აქცენტი უნდა გამახვილდეს
ხელშეკრულებით

რეგულირებული

ურთიერთობისას

ვისი

ინტერესები

სამართლებრივი
დგას

წინა

პლანზე:

ერთეულების კერძო ინტერესები თუ საჯარო ინტერესები.
როგორც

კაზუსიდან

ირკვევა,

„2003

წლის

17

ოქტომბერს

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტოს
მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების მთავარ სამმართველოს
მიერ თ. ბ-სან დაიდო ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, რადგან
სოფლის

მეურნეობისა

და

სურსათის

სამინისტრო

ზოგადი

ადმინისტრაციული კოდექსის 2.1. “ა” მუხლის დეფინიციიდან
გამომდინარე, წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს და იგი
განვადებით

ნასყიდობის

ახორციელებდა

საჯარო

ხელშეკრულების

სამართლებრივ

დადებისას

უფლებამოსილებას.

ხელშეკრულების დადებისას სამინისტროს – ადმინისტრაციული
ორგანოს მიზანს წარმოადგენდა საჯარო ამოცანების აღსრულება,
მიღწევა იმისა, რამდენადაც დაიდო მოცემულ შემთხვევაში
მხარეთა შორის ხელშეკრულება ადმინისტრაციული ორგანოს
მიერ

საჯარო

განხორციელების

სამართლებრივი
მიზნით,

რაც

უფლებამოსილების
ადმინისტრაციული
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ხელშეკრულების
ძირითადი

სამართლებრივი

ელემენტია.

კერძოდ,

ხასიათის

განმსაზღვრელი

საქართველოს

იაპონიასთან

ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების მიზნით იაპონიის
მთავრობისა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს
შორის გამართული მოლაპარაკებების შედეგად, საქართველოში
სურსათის წარმოების ზრდის ხელშეწყობის მიზნით, იაპონიის
მთავრობამ

საქართველოს

აღნიშნული

მიზნის

მთავრობას

აღსასრულებლად

გამოუყო
სოფლის

გრანტი.

მეურნეობის

სამინისტროს მიერ თ. ბ-სან დაიდო იაპონიის გრანტის პროგრამით
სასოფლო-სამეურნეო

შეძენილი

ტექნიკის

განვადებით

ნასყიდობით გადაცემის შესახებ”. აქედან გამომდინარე, ჩვენ
ვასკვნით,
ხასიათს,

რომ

ხელშეკრულება

ვინაიდან,

მართალია,

ატარებს
თ.ბ.-მ

ადმინისტრაციული
ტრაქტორი

შეიძინა

საკუთარი კეთილდღეობისათვის, თუმცა ეს იყო სურსათის
წარმოების ზრდის ხელმშემწყობი დიდი პროექტის შემადგენელი
ნაწილი, რომელიც სხვა დანარჩენთან ერთად ემსახურებოდა
საქართველოს

იაპონიასთან

ეკონომიკური

გაფართოებას.

ზემოაღნიშნული

თანამშრომლობის

შეუძლებელია,

მივიჩნიოთ

(ერთეულის) კერძო ინტერესად, აქ საუბარი ცალსახად საზოგადო
ინტერესზეა,

რაც

თავისმხრივ

ხელშეკრულებას

ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ჩარჩოში აქცევს.
გარდა

ამ

კონკრეტული

ქეისისა,

2008

წელს

უზენაესმა
19

სასამართლომ კიდევ 2 ქეისზე, საქმე № ბს-302-285(კ-07) და საქმე
№ ბს-885-847(კ-07)_ზე20 იმსჯელა მხოლოდ ხელშეკრულების
ტიპის განსაზღვრის თაობაზე. შემდეგ წლებშიც მდგომარეობა არ
19

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი
ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეებზე, 2009, №5,
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/admin-2009-05.pdf
20
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი
ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეებზე, 2011, №7,
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/admin-2011-07-uni.pdf
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გამოუმჯობესებულა - 2009 წელს უზენაესმა სასამათლომ 2 საქმეზე
გამართა

მსგავსი

შეგვიძლია

მსჯელობა.

დავასკვნათ

აღნიშნულიდან

საკითხის

გამომდინარე,

პრობლემურობა

და

აქტუალურობა.
ერთი შეხედვით შესაძლოა გაურკვეველი გახდეს ის, რატომ არის
საკითხი

პრობლემური,

ვინაიდან

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების დეფინიცია მოცემული და განმარტებულია
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში და ასევე მის
თაობაზე

არსებობს

გადაწყვეტილება.
გარემოებით,

არა

ერთი

აღნიშნული
რომ

უზენაესი

პრობლემა

რიგ

სასამართლოს

გამოწვეულია

შემთხვევებში

იმ

ზღვარი

კერძოსამართლებრივსა და ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებას
შორის საკმაოდ რთული დასანახია. უზენაესი სასამართლო ხშირ
შემთხვევაში

მიზანზე

აკეთებს

აქცენტს

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების გამიჯვნის შესახებ მსჯელობისას, თუ მიზანში
ჩვენ

ვხედავთ

კერძო

(ერთეულის

ხელშეკრულება

კერძოსამართლებრივია,

სახელმწიფო

ინტერესს

ადმინისტრაციულია,

ინტერესს),
ხოლო

ემსახურება,

ზუსტად

ეს

ესე

თუ

იგი,

მიზანი

ხელშეკრულება

დასკვნა

შეგვიძლია

ჩვენ

გამოვიტანოთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2008 წლის
პირველი

აპრილის

საქმე

№

ბს-885-847(კ-07)-ის

თაობაზე

გაკეთებულ განცხადებაში, სადაც უზენაესი სასამართლო ამბობს,
რომ

„დოქტრინის

მიხედვით,

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულებისა და კერძოსამართლებრივი ხელშეკრულების
ერთმანეთისაგან გამიჯვნის ერთ‑ერთ კრიტერიუმს წარმოადგენს
ხელშეკრულების

საგანი

ანუ

ნების

გამოვლენის

შედეგად

წარმოშობილი სამართალურთიერთობა. მოცემულ შემთხვევაში
სახეზეა ისეთი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს, შეცვლის ან
შეწყვეტს სამართლებრივ ურთიერთობას საჯარო სამართლის
სფეროში.

საკასაციო

ადმინისტრაციული

სასამართლოს

მიაჩნია,

რომ

ხელშეკრულებები,

როგორც

წესი,
25

ორგანიზაციული

ხასიათისაა,

რამდენადაც

თვით

ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობაა ორგანიზაციული. მათი
მიზანია, საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევა,
საჯარო

სამართლებრივი

ინტერესის

განხორციელება.

ხელშეკრულებათა გამიჯვნის დროს აქცენტი უნდა გამახვილდეს
ხელშეკრულებით
ურთიერთობისას
ერთეულების

რეგულირებული
ვისი

კერძო

ინტერესები

ინტერესები,

სამართლებრივი
დგას

თუ

წინა

საჯარო

პლანზე:

ინტერესები

21

(ინტერესთა თეორია).“

დასკვნა
ზოგადად

ადმინისტრაციული

კოდექსის

მიღება

რომ

წინ

გადადგმული ნაბიჯია, ეს ფაქტია და მიუხედავად იმისა, რომ
ადმინისტრაციული

ორგანოს

საქმიანობის

ყველაზე

გავრცელებული ფორმა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტია,
შეუძლებელია ორგანოს სრულფასოვანი მოქმედება სამოქალაქოსამართლებრივი

ინსტიტუტების

ადმინისტრაციული

ხელშეკრულების გამოყენების გზით. მიუხედავად არსებული
პრობლემებისა, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება სულ უფრო
და უფრო იხვეწება და თუ ოდესღაც ადმინისტრაციული იყო
ხელშეკრულება, თუ მის ერთ-ერთ მხარეს ადმინისტრაციული
ორგანო წარმოადგენდა, დღეს უკვე შეგვწევს უნარი, მოვახდინოთ
ხელშეკრულების

იდენტიფიცირება

უშუალოდ

მიზანზე

ორიენტირებით.
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შემდგომი განვითარებისათვის საჭიროა, გაწეულ იქნას სამუშაოები, როგორც კანონის

21

ნაჭყებია ა., ადმინისტრაციულსამართლებრივი ნორმების განმარტებები
უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკაში, 2015, 54.

26

დახვეწის,
ასევე
საზოგადოებაში
ადმინისტრაციული
ხელშეკრულების გათვითცნობიერების დონის ასამაღლებლად.
აღნიშნულისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ არსებული პრაქტიკა,
რომელზე დაყრდნობითაც შეგვეძლება, როგორც კანონის დახვეწა,
ასევე სხვადასხვა სახელმძღვანელოების შედგენა, როგორც
ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის, ისე ხელშეკრულების
პოტენციური მონაწილე მეორე მხარეებისათვის.

27

ირაკლი ბუთურიშვილი
მარიამ გვენეტაძე
თანასწორობის უფლება კონსტიტუციის მოქმედი და ახალი
რედაქციით

შესავალი
2017

წელს

განხორციელდა

მასშტაბური

საკონსტიტუციო

რეფორმები, თუმცა ის უფრო მოქმედი კონსტიტუციის ახალი
რედაქციაა22, ამასთან, ის შეეხო თანასწორობის უფლების ნორმის
შინაარსს. კერძოდ, კონსტიტუციის ამჟამინდელი რედაქციის 14-ე
და 38-ე მუხლები გაერთიანდა ახალი კონსტიტუციის 11-ე მუხლში
- „თანასწორობის უფლება“.
მოქმედი

კონსტიტუციის

38-ე

მუხლის

პირველი

პუნქტი

წარმოადგენს კერძო ნორმას, რომლის მიხედვითაც „საქართველოს
მოქალაქენი

თანასწორნი

არიან

სოციალურ,

ეკონომიკურ,

კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განურჩევლად მათი
ეროვნული,

ეთნიკური,

კუთვნილებისა.
აღიარებული

რელიგიური

საერთაშორისო

პრინციპებისა

და

თუ

სამართლის
ნორმების

ენობრივი

საყოველთაოდ

შესაბამისად

მათ

უფლება აქვთ, თავისუფლად, ყოველგვარი დისკრიმინაციისა და
ჩარევის გარეშე განავითარონ თავიანთი კულტურა, ისარგებლონ
დედაენით პირად ცხოვრებაში და საჯაროდ.“

23

ხოლო, რაც

შეეხება, მე-14 მუხლს, იგი გვამცნობს, რომ „ყველა ადამიანი

გეგენავა დ., ჯავახიშვილი პ., „საქართველოს კონსტიტუციის 39-ე
მუხლი: იძულებით გადაადგილებული ნორმა თავშესაფრის მოლოდინში
და შეუცნობლისადმი შიშის ფენომენი ქართულ კონსტიტუციონალიზმში“. აკადემიური მაცნე. თბილისი. 2017. 141.
23 საქართველოს კონსტიტუციის 38-ე მუხლის პირველი პუნქტი.
22

28

დაბადებით

თავისუფალია

და

კანონის

წინაშე

თანასწორია

განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა,
პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური
და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და
წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.“ 24
როგორც ვახსენეთ, ზემოთ მოცემული მუხლები გაერთიანდა
საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მე-11 მუხლში.25
გარდა აღნიშნული მუხლების გაერთიანებისა, აქვე მნიშნელოვანია
ვახსენოთ,

რომ ცვლილება მოიცავს კონსტიტუციის ახალი

რედაქციის მე-11 მუხლის მოქმედების სფეროს კონკრეტიზაციას.
კერძოდ, მას დაემატა ნორმა გენდერული თანასწორობისა

და

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ, რომლის
თანახმადაც, ერთი მხრივ, სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება,

იქვე, მე-14 მუხლი.
შესაბამისად, ნორმის ახალი ვერსია ასე გამოიყურება:
1. ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია
დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური
კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების,
სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის,
საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.
2. საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა
და ნორმების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეებს, განურჩევლად მათი ეთნიკური, რელიგიური თუ
ენობრივი კუთვნილებისა, უფლება აქვთ ყოველგვარი დისკრიმინაციის
გარეშე შეინარჩუნონ და განავითარონ თავიანთი კულტურა, ისარგებლონ
დედაენით პირად ცხოვრებაში ან საჯაროდ.
3.
სახელმწიფო
უზრუნველყოფს
თანაბარ
უფლებებსა
და
შესაძლებლობებს მამაკაცებისა და ქალებისათვის. სახელმწიფო იღებს
განსაკუთრებულ ზომებს მამაკაცებისა და ქალების არსებითი
თანასწორობის
უზრუნველსაყოფად
და
უთანასწორობის
აღმოსაფხვრელად.
4. სახელმწიფო ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებისათვის.
24
25

29

იზრუნოს

არსებითი

თანასწორობის

უზრუნველყოფასა

და

გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრაზე, ხოლო, მეორე მხრივ,
შექმნას განსაკუთრებული პირობები შშმ პირთა უფლებებისა და
ინტერესების რეალიზებისთვის.
წინამდებარე ნაშრომში განხილული იქნება ზემოთ ნახსენები
ცვლილებების მიზანშეწონილობა და სამართლებრივი შედეგები.
ამასთან, გამოვყოფთ იმ პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებულია
მე-11 მუხლის კონკრეტიზაციასთან.

1.

თანასწორობის უფლების ცნება

როგორც

ზემოთ

წარმოადგენს

ვახსენეთ,

ერთგვარი

კონსტიტუციის

კერძო

შემთხვევების

38-ე

მუხლი

გაერთიანებას

კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან შედარებით, რომლის ფარგლები
გაცილებით ზოგადი და ფართოა. შესაბამისად, თავდაპირველად
განვიხილავთ და ვიმსჯელებთ ამ უკანასკნელ ნორმაზე.
პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ კონსტიტუციის მე-14 მუხლი
შეეხება

ადამიანის

ორ

ფუნდამენტურ

უფლებას

–

„თავისუფლებასა” და „თანასწორობას”. მათ შორის ძალზე მჭიდრო
კავშირია. ტერმინი „თავისუფლება” გამოიყენება ორი ძირითადი
მნიშვნელობით:

„რაიმე

თავისუფლება”

და

„თავისუფლება

რაიმესაგან”. „თავისუფლება რაიმესაგან” გულისხმობს ადამიანის
დაცულობას დისკრიმინაციისაგან და, ამდენად, ის უახლოვდება
თანასწორობის კონცეფციას. სიტყვები - „განურჩევლად რასისა,
კანის ფერისა...” დამაზუსტებელი განმარტებაა „თანასწორობისა”,
მაგრამ

30

იგი

ასევე

ვრცელდება

„თავისუფლებაზე”;

სიტყვა

„დაბადებით” ასევე შეეხება „თანასწორობას”.26 „თავისუფლებისა”
და „თანასწორობის” ასეთი გაგება ეფუძნება ადამიანის ბუნებითი
წარმოშობის თეორიას, რომელიც მე-17 საუკუნეში ჩამოყალიბდა
და, უმთავრესად, ინგლისელი ფილოსოფოსის - ჯონ ლოკის
სახელს უკავშირდება. თუმცა, თავისთავად იდეა გაცილებით
უფრო

ძველია

ციცერონის

და

მისი

ფესვები

შეხედულებებში,

არისტოტელეს,

გვიანდელი

სენეკას,

ანტიკური

ხანის

სტოიციზმში, შუა საუკუნეების კათოლიკურ სამართალში ძევს.27
ჯერ

კიდევ

ციცერონი

სამართლიანობისათვის

ამბობდა:
და

„ჩვენ

ეს

გაჩენილები

უფლება

ეფუძნება

ვართ
არა

28

შეხედულებებს, არამედ ბუნებას”.
ადამიანის

უფლებათა

ბუნებითი

მიხედვით,

ადამიანის

ძირითად

ბუნებითი

სამართალი;

სწორედ

გონებრივი,

მორალური

და

წარმოშობის
უფლებათა
ადამიანის

ფიზიკური

თეორიის
საფუძველია

ბუნება,

მისი

კონსტიტუცია

განაპირობებს ამ უფლებათა არსებობასა და ხელშეუვალობას.
შესაბამისად, ადამიანის ეს უფლებები თანდაყოლილია. ისინი
ადამიანის დაბადებისთანავე ჩნდება და მათი არც მინიჭება
შეუძლია სახელმწიფოს და არც - ჩამორთმევა.29 შემდგომ, დროთა
განმავლობაში, თავისუფლებისა და თანასწორობის იდეა აისახა
როგორც სახელმწიფოების ნაციონალურ, ისე საერთაშორისო
ნორმებში.
შეგვიძლია

ერთ-ერთ

ჩვენთვის

მოვიყვანოთ

მნიშვნელოვან

ამერიკის

დოკუმენტად

შეერთებული

შტატების

საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 51.
27 იქვე, 52.
28 Cicero, De Legibus (Keyes Translation) book 1. Section 28.
29 საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 52.
26

31

დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ჩანაწერი, რომელიც თომას
ჯეფერსონის მიერ 1776

წელს

არის

მომზადებული, სადაც

მითითებულია: „ჩვენთვის თავისთავად ცხადია ის ჭეშმარიტებანი,
რომ ყველა ადამიანი შექმნილია თანასწორად, რომ არსთა
გამრიგემ

მათ

უბოძა

გარკვეული

ხელშეუვალი

უფლებანი,

რომელთა შორისაა სიცოცხლე, თავისუფლება და ბედნიერებისაკენ
სწრაფვა”.

ყველაზე

უფრო

თანამედროვე

გაგებით

კი,

„თავისუფლება” და „თანასწორობა” გაცხადდა „ადამიანისა და
მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციაში”, რომელიც საფრანგეთის
რევოლუციის შედეგად, 1789 წელს, არის მიღებული და ჟან-ჟაკ
რუსოს

განმანათლებლური

იდეებით

არის

გაჟღენთილი:

„ადამიანები იბადებიან თავისუფალნი და თანაბარი უფლებებით
და ასეთებად რჩებიან. საზოგადოებრივი განსხვავებანი მათ შორის
შეიძლება დაწესდეს მხოლოდ კანონით”.
თავისუფლებისა და თანასწორობის უფლებების შინაარსობრივი
ხორცშესხმა

და,

მასთან

ერთად,

ამ

უფლებათა

მიმართ

სახელმწიფოს ვალდებულებები განისაზღვრა შემდგომი არაერთი
რეგიონალური
სამართლებრივი
დისკრიმინაციის

თუ

უნივერსალური
30

დოკუმენტით,
წინააღმდეგ

საერთაშორისო-

აგრეთვე,

მიმართული

უშუალოდ
გაეროს

მიერ

მიღებული თუ ევროპული აქტებით31.32

მაგალითად, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
კონვენცია (1950); საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური
უფლებების შესახებ (1966); საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ (1966); ადამიანის უფლებათა
ამერიკული კონვენცია (1969); ადამიანისა და ხალხის უფლებათა აფრიკული ქარტია (1986); ძირითადი უფლებების შესახებ ევროპის კავშირის
ქარტია (2000).
31 მათ შორის, გაეროს კონვენციები: „საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” (1966);
„კონვენცია ქალთა შორის ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის
შესახებ” (1979); „კონვენცია დასაქმებისა და თანამდებობის დაკავების სფე30
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თემის ფარგლებიდან გამომდინარე, მოკლედ აღვნიშნავთ, რომ
„თავისუფლება” კონსტიტუციის მე-14 მუხლში არ გულისხმობს
მხოლოდ ადამიანის ფიზიკურ თავისუფლებას კონსტიტუციის მე18 მუხლის33 გაგებით. მას გაცილებით ფართო შინაარსი აქვს და
მოიცავს ადამიანის ცხოვრების ყველა ასპექტს, სადაც საკუთარი
შეხედულებით არსებობის, ქმედებისა თუ არჩევანის გაკეთების
უფლება გამართლებულია, მართლზომიერია.34
რაც შეეხება თანასწორობას, სადაც უშუალოდ კანონის წინაშე
თანასწორობა

უნდა

მოვიაზროთ,

უწინარესად,

ყველასთვის

თანაბარი უფლებებით, პრივილეგიებითა თუ იმუნიტეტებით
სარგებლობის უფლებას გულისხმობს, რომლებიც თანაბრადაა
დაცული კანონის საფუძველზე და, რომლებიც ასეთივე თანაბარ
მოვალეობებს

უკავშირდება.35

ისტორიულ

წყაროებს

თუ

გადავხედავთ, საზოგადოების სხვადასხვა ფენას შორის არსებული
იურიდიული

თუ

ფაქტობრივი

უთანასწორობა,

სხვადასხვა

ქვეყანასა და ეპოქაში განსაკუთრებით მომხიბვლელს ხდიდა
როში დისკრიმინაციის შესახებ” (1958); „კონვენცია განათლების სფეროში
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ” (1960); „დეკლარაცია რელიგიასა ან
რწმენაზე დამყარებული დისკრიმინაციისა და შეუგუებლობის ყველა
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” (1985); აგრეთვე, „დეკლარაცია რასისტული,
ანტისემიტური და ქსენოფობიური ელემენტების გამოყენების შესახებ
პოლიტიკაში”, მიღებული ECRI-ს მიერ (2005) და სხვ.
32საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 53.
33 საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლი: 1. ადამიანის თავისუფლება
ხელშეუვალია. 2. თავისუფლების აღკვეთა ან პირადი პასუხისმგებლობის
სხვაგვარი შეზღუდვა დაუშვებელია სასამართლოს გადაწყვეტილების
გარეშე...
34 საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 53.
35 Black’s Law Dictionary,Centennial edition, St. Paul, Minn. West Publishing
Co. 1991. 370.
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ადამიანთა

თანასწორობის

გამოყენებული

იდეას,

რევოლუციებისა

რომელიც
და

ხშირად

იყო

გარდაქმნების

ჟამს.

მნიშნელოვანია ვახსენოთ, რომ ადამიანთა თანასწორობის იდეამ
საფუძველი ჩაუყარა ცალკე მოძღვრებას ფილოსოფიაში, რომელსაც
მოგვიანებით ეგალიტარიზმი (ფრანგ. „egal”, „თანაბარი“) ეწოდა.
ეგალიტარული

დოქტრინის

მიხედვით,

ყველა

თანასწორი უნდა იყოს თავისი სოციალური სტატუსით.

ადამიანი
36

დემოკრატიულ საზოგადოებაში კანონის წინაშე თანასწორობა
ერთ-ერთი

უმთავრესი

სამართლებრივი

პრინციპია.

ყველა

ადამიანი, განურჩევლად მისი რასობრივი, ენობრივი, სოციალური,
მსოფლმხედველობრივი თუ სხვა კუთვნილებისა, ექვემდებარება
ერთი და იმავე კანონს, რომ ეს კანონი თანაბრად უნდა იქნეს მათ
მიმართ

გამოყენებული.

კანონის

წინაშე

თანასწორობა

გულისხმობს მხოლოდ ადამიანთა იურიდიულ თანასწორობას.
როგორც
პროცესში

სამართალშემოქმედების,
სახელმწიფო

ხელმძღვანელობდეს.

ისე

სწორედ

„კანონის

ამ

წინაშე

სამართალგამოყენების
პრინციპით

უნდა

თანასწორობა”

არ

გულისხმობს ფაქტობრივ თანასწორობას და ადამიანთა სრულ

გათანაბრებას ყველგან და ყველაფერში. თუმცა, ეს არ გამორიცხავს
სახელმწიფოს
უთანასწორობის

ვალდებულებას,

იზრუნოს

აღმოსაფხვრელად.37

ფაქტობრივი

ადამიანთა

სრული

გათანაბრება და თანასწორობა არა მხოლოდ არ არსებობს, არამედ
ვერც

იარსებებს.

მოვიყვანოთ

მარტივი

მაგალითი:

ვთქვათ,

განხორციელდა რეფორმა და ყველა ადამიანს მისცეს მილიონი
ლარი (გათანაბრდა მათი რესურსები). განვიხილოთ 2 ოჯახის
შემთხვევა. ერთმა ოჯახმა იგი კაპიტალში დააბანდა, მოჰკიდა
ხელი ბიზნესსაქმიანობას და მოგებაც ნახა. ხოლო მეორე ოჯახმა
საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 59.
37 იქვე, 59. 60.
36

34

იგი თითქმის სრულად გაფლანგა და ვერ შეძლო მისი ნაყოფიერად
გამოყენება.

ამ

ორი

ოჯახის

შვილები

უკვე

არათანაბარ

მდგომარეობაში იქნებიან ერთმანეთთან, კერძოდ, არსებული
ეკონომიკური,
დაამსხვრევს

სოციალური
მათი

პირობები

წინაპრების

თავისას

თანასწორობას.

იზამს

და

თუმცა,

ამ

შემთხვევაში, შეცდომაში არ უნდა შევიდეთ, რამდენადაც ჩვენ
საუბარი

გვაქვს

თანასწორობაზე

კანონის

წინაშე,

რაც

სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს უნდა
წარმოადგენდეს და ვრცელდებოდეს განუჩევლად ყველას მიმართ,
თანაბრად.
კანონის წინაშე თანასწორობა მოითხოვს, რომ არცერთ ადამიანს ან
ადამიანთა ჯგუფს არ შეიძლება უარი ეთქვას უფლებებთან
მიმართებაში კანონით უზრუნველყოფილ ისეთივე დაცვაზე,
რითაც სარგებლობენ სხვები მსგავს პირობებსა და გარემოებებში.38
სახელმწიფოს
მიმართებაში

ვალდებულებანი
კი

ასე

თანასწორობის

შეიძლება

პრინციპთან

ჩამოვაყალიბოთ:

თანასწორ

შემთხვევებს ერთგვაროვნად მოეპყრას, ხოლო არათანასწორს –
განსხვავებულად. ამასთან, იგი არ უნდა იყოს თვითნებური და
არსებითად უნდა იყოს დაკავშირებული ლეგიტიმური მიზნების
მიღწევასთან.39

2.

კონსტიტუციის მე-14 და 38-ე მუხლების მოქმედების სფერო

უპირველესად,

თანასწორობის

მნიშვნელოვანია,

პირდაპირი

უფლებაზე
კავშირი

საუბრისას,

დისკრიმინაციასთან

მიმართებით დავინახოთ. კერძოდ, არათანასწორუფლებიანობის
გამომწვევი ფაქტორი შეიძლება დისკრიმინაცია გახდეს.

Black’s Law Dictionary,Centennial edition, St. Paul, Minn. West Publishing
Co. 1991. 371.
39 იქვე, 370. 371.
38
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მე-14

მუხლით

დაცულია

ადამიანთა

იურიდიული

თანასწორუფლებიანობა მათი რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური
ან სხვა კუთვნილების მიუხედავად. იგი ადამიანს უკანონო
დისკრიმინაციისაგან

იცავს.

ამ

მუხლის

ძალით,

ადამიანთა

უფლებრივი მდგომარეობა არ შეიძლება დამოკიდებული იყოს მათ
ამა თუ იმ კუთვნილებაზე.

შესაბამისად, აღნიშნული ნორმა

განსაზღვრავს, თუ, საზოგადოდ, რა ნიშნების მიხედვით არ
შეიძლება ადამიანებისადმი დიფერენცირებული მიდგომა და
როდის იქნება იგი შეფასებული აკრძალულ დისკრიმინაციად.
რასობრივ

ან

ეთნიკურ

ნიშნებთან

მიმართებაში,

დიფერენცირებული მოპყრობის აკრძალვა აბსოლუტურია და ამ
ნიშნებით

დიფერენციაცია

ყველა

შემთხვევაში

განიხილება,

როგორც უკანონო დისკრიმინაცია. კანონის წინაშე თანასწორობის
მოთხოვნა თანაბრად წარედგინება სახელმწიფოში მოქმედ ყველა
იურიდიულ ნორმას, რომელიც ქცევის წესს აფუძნებს. იგი
ვრცელდება

არა

მარტო

სამართალშემოქმედებით,

არამედ

სამართალგამოყენების პროცესზე. პრაქტიკაში, დისკრიმინაციის
შემთხვევათა დიდი უმრავლესობა, სწორედ სამართალგამოყენების
პრაქტიკას უკავშირდება.40 ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
„დისკრიმინაციის” ცნება თავისთავად გულისხმობს „უკანონობას”.
კანონიერი დისკრიმინაცია არ არსებობს.41 დისკრიმინაცია იყოფა 2
სახედ:

პირდაპირ

და

ირიბ

დისკრიმინაციად.

ზოგადად,

დისკრიმინაცია, ეს არის შედარებით მსგავს ვითარებაში მყოფ
ადამიანთა მიმართ განსხვავებული მოპყრობა ობიექტური და
გონივრული

გამართლების

გარეშე.42

თუმცა

ყოველგვარი

საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 61.
41 იქვე, 63.
42 Zarb Adami v Malta, hudoc (2006) 44 EHRR 49 para 71. /
(<https://hudoc.echr.coe.int/engpress#{%22fulltext%22:[%22Zarb%20Adami%20v.%20Malta%22]}>).
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„განსხვავებული

მოპყრობა“

დისკრიმინაციად.

მაგალითად,

მოითხოვს

რაიმე

არ

შეიძლება

ისეთი

სპეციფიკურ

მივიჩნიოთ

სამუშაო,

თვისებებსა

რომელიც

და

უნარებს

დასაქმებისთვის (მშენებელი, დაცვის თანამშრომელი და სხვ.), არ
შეიძლება მივიჩნიოთ რომელიმე ნიშნით დისკრიმინაციად სხვა
დანარჩენ პირთა მიმართ, რომელთაც არ გააჩნიათ აღნიშნული
უნარები. პირდაპირია დისკრიმინაცია, როდესაც აშკარაა, რომ
პირი ჩააყენეს უთანასწორო მდგომარეობაში.
ხოლო არაპირდაპირის დროს კი, გარკვეული პრაქტიკა, მოქმედი
ნორმა, მოთხოვნა ან პირობა ერთი შეხედვით ნეიტრალური ჩანს,
მაგრამ მათი შედეგი ან ზეგავლენა ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს
კონკრეტულ ჯგუფზე (პირზე).43 ასევე, უნდა ვახსენოთ, რომ
დისკრიმინაცია
ყოველთვის

მხოლოდ
რაიმე

დისკრიმინაციასთან
როდესაც

ვინმეს

უფლებების

ცუდისკენ
გვაქვს

არ

შეზღუდვისკენ
არის

საქმე აგრეთვე

განსაკუთრებულ

იმ

და

მიმართული.
შემთხვევაში,

პრივილეგიებსა

და

უპირატესობებს მიანიჭებენ დაუმსახურებლად.
კონსტიტუციის მე-14 მუხლის შინაარსი ვრცელდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ ადამიანის ყველა უფლებასა და
თავისუფლებაზე.44 მე-14 მუხლი პირდაპირ შეეხება მხოლოდ
ადამიანს, თუმცა, მისი მოქმედება ასევე შეიძლება გავრცელდეს
კერძო

სამართლის

გაცხადებული
დაუშვებელია

იურიდიულ

პოლიტიკური
მათდამი

პირებზეც.

შეხედულებების

განსხვავებული

მაგალითად,
გამო,

მოპყრობა,

ისევე

როგორც

ადამიანის, როგორც ფიზიკური პირის მიმართ. ამასთან, ამ
მუხლის

სუბიექტია

„ყველა”

ადამიანი,

მისი მოქალაქეობის

< http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=12549 >.
საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 62.
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მიუხედავად.

თანასწორობის

უფლებით

სარგებლობენ

უცხოელებიც, თუმცა ამ სფეროში თანასწორობის მოთხოვნა
აბსოლუტური

არ

კანონმდებლობით

არის.

უცხოელთა

დაწესებული

მიმართ

ზოგიერთი

საქართველოს

სამართლებრივი

შეზღუდვა (მაგალითად, პოლიტიკური საქმიანობის უფლებისა) არ
ეწინააღმდეგება

კონსტიტუციას.

ამგვარად,

დისკრიმინაციის

აკრძალვა ნახსენები ნორმით, შეეხება როგორც სამოქალაქო და
პოლიტიკურ,

ისე

უზრუნველყოფილ

საქართველოს
ადამიანის

კანონმდებლობით

სოციალურ,

ეკონომიკურ,

კულტურულ და სხვა უფლებებსაც (მაგალითად, დისკრიმინაცია
ჩამოთვლილი ნიშნებით: სექსუალური ორიენტაცია, საქორწინო,
პროფესიული და სამხედრო სტატუსი, პროფკავშირების წევრობა,
პატიმრობაში

ყოფნა

თანასწორობა,

და

სხვა).

კანონის

ხორცშესხმული

კონსტიტუციის

სხვა

მუხლებითა

წინაშე

ყველას

და

დაზუსტებულია

და

კანონმდებლობით.

მაგალითად 38-ე მუხლი, რომელიც პოლიტიკურ, ეკონომიკურ,
სოციალურ
მოქალაქეთა

და

კულტურულ

ცხოვრებაში

თანასწორუფლებიანობას

საქართველოს

უზრუნველყოფს.45

მაშასადამე, 38-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოქმედების არეალი
არის უფრო ვიწრო, ვიდრე ამ უკანასკნელისა. ჯერ ერთი, იგი
შეეხება არა საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ყველა
ადამიანს, არამედ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. ამასთან,
38-ე მუხლი მოიცავს არა ნებისმიერი კუთვნილების, არამედ
მხოლოდ ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური და ენობრივი

(ანდა 30-ე მუხლი, რომელიც თავისუფალი მეწარმეობისა და
კონკურენციის განვითარებას ითვალისწინებს და მონოპოლიურ
საქმიანობას კრძალავს, წარმოადგენს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით
გაცხადებული თანასწორობის პრინციპის დაცულობის დამატებით
გარანტიებს).
საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 62.
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კუთვნილების
პრინციპის

ნიშნით

თანასწორობას.46

უზრუნველყოფის

საშუალებად

თანასწორობის
განიხილება

ე.წ.

შესაძლებლობათა თანასწორობაც. იგი იმას ნიშნავს, რომ ყველა
ადამიანს უნდა ჰქონდეს ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის
თანაბარი შანსი. მისი უზრუნველყოფა არსებითია კონკურენციის
სფეროში.

იგი

სახელმწიფოს

ავალდებულებს,

ყველასათვის

თანაბარი კონკურენტული გარემოს შექმნას.
კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპი სახელმწიფოს აკისრებს
პოზიტიურსა და ნეგატიურ ვალდებულებებს, არ დაუშვას (მათ
შორის,

კერძო

არაპირდაპირი

სექტორში)

ადამიანთა

დისკრიმინაცია.

აღნიშნული

პირდაპირი

თუ

ვალდებულებები

მოიცავს დისკრიმინაციის ყოველი ფაქტის ჯეროვნად გამოძიებასა
და

მიყენებული
47

მორალური

ანაზღაურებას.

პოზიტიური

შემთხვევებს,

როდესაც

თუ

მატერიალური

ვალდებულებები
სახელმწიფო

ზიანის

გულისხმობს

უზრუნველყოფს

თანასწრობის უფლების დაცვას სხვა პირთა მხრიდან ჩარევისგან
და

ამავდროულად,

ატარებს

ღონისძიებებს

დარღვეული

უფლებების აღსადგენად და ზიანის ასანაზღაურებლად. ხოლო
ნეგატიური ვალდებულებებით, თავად სახელმწიფოს ეკრძალება
პირთა

არათანასწორ

დისკრიმინაცია

მდგომარეობაში

ამასთან,

ჩაყენება,

დისკრიმინაცია

მათი

შესაძლოა

განხორციელდეს შემდეგი ნიშნებით: რასობრივი კუთვნილება,
წარმოშობა, სქესობრივი კუთვნილება, რელიგიური კუთვნილება,
სექსუალური

ორიენტაცია,

ენა,

პოლიტიკური

და

სხვა

შეხედულებებით.

46
47

იქვე, 467.
იქვე, 63.
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3.

კონსტიტუციის

ახალი

რედაქციის

მე-11

მუხლით

გათვალისწინებული ცვლილებები
როგორც ზემოთ ვახსენეთ, მოქმედი კონსტიტუციის მე-14 და 38-ე
მუხლები გაერთიანდა კონსტიტუციის ახალი ვერსიის მე-11
მუხლში, სახელწოდებით, „თანასწორობის უფლება“.
თავდაპირველად, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის გარემოება,
რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლში
დისკრიმინაციის ნიშანთა ჩამონათვალი ამომწურავი არ არის და
იგი

შეიცავს

მითითებას

ნებისმიერი

ნიშნით”

„სხვა

დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ. ევროპულმა სასამართლომ
დაადასტურა,
არეალში

რომ

კონვენციის

ხვდებოდა

ისეთი

მე-14

მუხლის

ნიშნებით

მოქმედების

დისკრიმინაციაც,

როგორიცაა, მაგალითად, სექსუალური ორიენტაცია, საქორწინო,
პროფესიული და სამხედრო სტატუსი, პროფკავშირების წევრობა,
პატიმრობაში

ყოფნა

და

სხვა.

შესაბამისად,

კონვენციის

ეს

მითითება და შესაბამისი პრეცედენტები გვავალდებულებს, რომ
საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლს ფართო განმარტება
მივცეთ და მასში ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის აკრძალვა
ვიგულისხმოთ.48

ხოლო,

ახალი

რედაქციის

მე-11

მუხლმა,

გაითვალისწინა კონვენციის დანაწესი და უშუალოდ ნორმის
ტექსტში

ჩაწერა

სხვა

ნიშნის

მიხედვით

დისკრიმინაციის

შესაძლებლობა. ერთი სიტყვით, აღნიშნული ნორმის მოქმედების
ფარგლები

გაფართობულია

როგორც

ვიზუალურად,

ისე

შინაარსობრივად. აქვე, დავამატებთ, რომ მე-11 მუხლის პირველ
ნაწილში ნახსენებია სიტყვები „სამართლის წინაშე თანასწორობა“
განსხვავებით მოქმედი მე-14 მუხლისა, რომელიც „კანონის წინაშე“
თანასწორობას მიუთითებს. ერთი შეხედვით, მსგავსი სიტყვები
საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013. 63.
48
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„კანონი“

და

„სამართალი“,

მაინც

შესაძლოა

მოქმედების

ფარგლების გაფართოებაზე მიუთითებდეს. იურისპრუდენციაში
არ არსებობს სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული განმარტება.
მასზე საუბრისას მნიშნელოვანია გავითვალისწინოთ ის მრავალი
მცდელობა

და

ჩამოყალიბებული

თეორიები,

რომლებიც

ემსახურებიან სამართლის განმარტებას. სამართლის პოზიტიური
ცნების

მიხედვით,

სამართალი

არის

სახელმწიფოს

მიერ

დადგენილი, შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესების
ერთობლიობა,49 მათ შორის, იგი მოიცავს კანონებს, ნორმატიული
აქტების გაგებით.
შემდგომი ცვლილება შეეხება მე-11 მუხლის მე-3 ნაწილში
გენდერული

დაბალანსების

საკითხს

თანასწორობასთან

მიმართებით, რაც წარმოადგენს მოცემული მუხლის სფეროს
ერთგვარ

კონკრეტიზაციას.

უზრუნველყოფს

თანაბარ

მისი

მიხედვით,

უფლებებსა

და

სახელმწიფო

შესაძლებლობებს

მამაკაცებისა და ქალებისათვის. ამასთან, სახელმწიფო იღებს
განსაკუთრებულ ზომებს მამაკაცებისა და ქალების არსებითი
თანასწორობის

უზრუნველსაყოფად

და

უთანასწორობის

აღმოსაფხვრელად. შესაბამისად, კონსტიტუციას დაემატა ნორმა
გენდერული

თანასწორობის

შესახებ,

რომელიც

ძირითადი

უფლების რანგში, ხელშესახები ფორმით ადგენს სახელმწიფოს
ვალდებულებას,

იზრუნოს

უზრუნველყოფასა
აღმოფხვრაზე,

და

რაზეც

განმარტებითი ბარათი

50

არსებითი
გენდერული

კონსტიტუციური

თანასწორობის
უთანასწორობის

კანონის

პროექტის

მიგვითითებს. მოცემულ სიახლეში, ერთი

მხრივ, ასახვა ჰპოვა საქართველოს დღევანდელმა რთულმა და
სტერეოტიპულმა მიდგომებმა, მაშინ, როდესაც ქალი დღესაც კი
მიიჩნევა კაცზე დაბალ საფეხურზე მდგომად და არ მოიაზრება

49
50

ხუბუა გ., სამართლის თეორია. თბილისი. 2004. 33.
< http://droa.ge/wp-content/uploads/2017/05/2.05.konstitucia-barati.pdf >.
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აბსოლუტურად გათანაბრებულ მდგომარეობაში. თუმცა, ამავე
დროს, აღნიშნული ჩანაწერის გაჩენა შესაძლოა ზედმეტიც კი იყოს,
რამდენადაც,

ბუნებრივია,

ქვეყნის

უზენაესი

კანონი,

კონსტიტუცია, ისედაც თანაბრად ეხება როგორც კაცის, ასევე
ქალის უფლებებს და თანაბრად იცავს მათ. რეალურად, მე-11
მუხლის პირველი პუნქტის დათქმა „ყველა ადამიანი სამართლის
წინაშე

თანასწორია“

თავის

თავში

მოიცავს

სახელმწიფოს

ვალდებულებას ქალისა და მამაკაცისთვის თანასწორუფლებიანი
გარემოს შექნის უზრუნველყოფისთვის, ასევე გამოვლენილი
უთანასწორობის აღმოფხვრისათვის. მიუხედავად ამისა, როგორც
ჩანს,

კანონმდებელმა

გარანტირებული

მაინც

მოახდინა

უფლებების

კონსტიტუციით

კონკრეტიზაცია

და

განსაკუთრებულად დაუთმო ყურადღება გენდერული ბალანსის
დაცვის საკითხს.
კიდევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნოვაციას წარმოადგენს მე-11
მუხლის მე-4 პუნქტის გაჩენა, რომლის მიხედვით, სახელმწიფო
ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებისათვის.
მოცემული

დამატებაც

ემსახურება.

მაშასადამე,

რომლითაც

სახელმწიფოს

განსაკუთრებული

ნორმის

კონსტიტუციას
ეკისრება

პირობები

ინტერესებისთვის.

სფეროს

შშმ

კონკრეტიზაციას
დაემატა

ნორმა,

ვალდებულება,

შექმნას

პირთა

უფლებებისა

და

თუმცა, აქვე ჩნდება კითხვა, კერძოდ, რა

მიზანი ამოძრავებდა კანონმდებელს, როდესაც მან უშუალოდ
ჩაწერა კონსტიტუციის ტექსტში შშმ პირთა უფლებებისა და
ინტერესების დაცვის საკითხი.
მართალია,

დღეს

მოქმედი

კონსტიტუცია

პირდაპირ

არ

მიუთითებს მათ უფლებებზე, მაგრამ სოციალური სახელმწიფოს
პრინციპიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას,
დაეხმაროს
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და

შეუქმნას

შესაბამისი

პირობები

იმ

პირებს,

რომლებიც თავიანთი ფიზიკური ან ფსიქიკური ნაკლის გამო
აქტიურად ვერ მონაწილეობენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.51 ესე
იგი, შშმ პირთა კეთილდღეობა კონსტიტუციური პრინციპებიდან
გამომდინარეობს და არ ხდება მათზე უშუალოდ მითითება.
ამასთანავე,

იგივე

ეხება,

უფლებებს.

სახელმწიფო

მაგალითად,

მსჯავრდებულთა

ვალდებულია,

მსჯავრდებულებს

სასჯელის აღსრულების დაწესებულებაში შეუქმნას ნორმალური
პირობები და ხელი შეუწყოს მათ რესოციალიზაციას.52
მაშასადამე, როდესაც კონსტიტუციაში ხდება უფლებებისა და
ინტერესების დაცვის საკითხის კონკრეტიზაცია, მნიშვნელოვანია,
რომ არ მოხდეს მხოლოდ ერთ ვითარებაში მყოფი პირების (შშმპ)
წინ წამოწევა, მითუმეტეს, როდესაც იგივენაირ რთულ და მძიმე
მდგომარეობაში არიან სხვა პირებიც. მართალია, ქვეყანაში ძალიან
ბევრი პრობლემა ექმნებათ შშმ პირებს, მაგრამ ამავე დროს მათ არ
ჩამორჩებიან
აღკვეთის

მსჯავრდებულები,

დაწესებულებებში

რომლებიც

მოკლებულნი

თავისუფლების
არიან

სათანადო

პირობებს. აქვე გამოყოფას იმსახურებს მშრომელთა უფლებებისა
და ინტერესების დაცვა. მაგალითად, მაღაროში მომუშავენი,
რომლებიც კაბალურ მდგომარეობაში არიან და ოჯახის რჩენის
გამო ყოველ წუთას საკუთარ სიცოცხლეს იგდებენ საფრთხის ქვეშ.

დასკვნა
ნაშრომში განვიხილეთ თანასწორობის უფლება, როგორც მოქმედი
კონსტიტუციის, ისე ახალი რედაქციის მიხედვით. ვისაუბრეთ მე14 და 38-ე მუხლების გაერთიანებაზე და ამგვარად, მე-11 მუხლის
გაჩენაზე

კონსტიტუციის

ახალ

რედაქციაში.

ამავე

დროს,

საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე, საქართველოს
მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი.
გამომცემლობა შპს „პეტიტი“, თბილისი, 2013, 483.
52 იქვე, 484.
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შევაფასეთ მასში შეტანილი ცვლილებები და კონკრეტიზაციის
საკითხები.
შესაბამისად, დასკვნის სახით, აღვნიშნავთ, რომ მე-11 მუხლის
პირველი პუნქტის მოქმედების სფერო, მისით დაცული ობიექტი,
ახლა უფრო ადვილად აღქმადი და განსასაზღვრია, ვინაიდან, ჯერ
ერთი, „კანონის წინაშე“ თანასწორობა შეიცვალა სიტყვებით,
„სამართლის წინაშე“ თანასწორობა და მეორე, მასში გაჩნდა
სიტყვები, „დისკრიმინაცია სხვა ნიშნის მიხედვით“. მაშასადამე,
კანონმდებელმა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ
ჩვენს

დროში

დისკრიმინაციის

ნორმატიზირება

შეუძლებელია

ამომწურავი
და

ამავე

ჩამონათვალის

დროს,

ნახსენები

ჩანაწერი თანასწორობის უფლების შესახებ ამ იდეას თავის თავში
ისედაც

მოიცავს.

თუმცა

ყოველგვარი

გაურკვევლობების

ასაცილებლად და მეტი სიცხადისთვის კონსტიტუციის მითითება
დისკრიმინაციაზე

„სხვა

ნიშნის

მიხედვით“

პრობლემის

მოგვარების კარგი და მისასალმებელი საშუალებაა.
ამავე დროს, მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტის გაჩენა გენდერულ
ბალანსზე,

საბოლოო

ჯამში,

შეიძლება

გამართლებულად

ჩაითვალოს, მიუხედავად იმისა, რომ მასში დაცული ინტერესები
პირდაპირ
თქმის

გამომდინარეობს

საფუძველს,

კონსტიტუციიდან.

უმთავრესად,

აღნიშნულის

გვაძლევს

ქართული

სტერეოტიპული მიდგომა ქალის კაცისადმი ქვემდებარეობასა და
მისი

სუსტი

მხარეების

მითითებაზე.

ვფიქრობთ,

ნახსენებ

პრობლემას იმდენად ხშირი და მასშტაბური ხასიათი აქვს, რომ
კანონმდებელმა

გვერდზე

გადადო

კონსტიტუციის

ზოგადი

(ორივე სქესისადმი მიკუთვნებული) უფლებები და მკაცრად
გაამახვილა ყურადღება ქალებისა და მამაკაცების თანასწორობაზე.
და ბოლოს, მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტი უშუალოდ კონსტიტუციის
ტექსტში
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ჩაწერის

პრიორიტეტულობისა

და

აუცილებლობის

საკითხს ეჭვისთვალით ვუყურებთ. მიგვაჩნია, რომ მხოლოდ შშმ
პირებისთვის

უფლებებისა

კონსტიტუციით,

რაც

და
ისედაც

ინტერესების

გარანტირება

გამომდინარეობს

მისი

პრინციპებიდან (ამავე დროს მას იცავს სპეციალური კანონები შშმ
პირთა შესახებ) არათანასწორ და ერთი შეხედვით, უსამართლოდ
დაჩაგრულ მდგომარეობაში ამყოფებს სხვა დანარჩენ პირებს
(მაგალითად, მსჯავრდებულებს), რომლებიც იგივე სახის ან კიდევ
უფრო

რთული

კონსტიტუცია

მგომარეობის

სახელმწიფოს

მქონენი

უზენაესი

არიან.

კანონია,

ვინაიდან
რომლითაც

განისაზღვრება მყარი, საბაზისო პრინციპები და უფლებები
საზოგადოების თითოეული წევრისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ
იგი ერთ, რაიმე კონკრეტული ნიშნით განსხვავებულ პირებს არ
ეხებოდეს. არამედ, მან აბსოლუტურად ყველას უფლება თუ
ინტერესი თანაბრად უნდა გაითვალისწინოს და თანაბრად უნდა
ზრუნავდეს მათი დაცვისთვის.
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ანა აფციაური
საბა ელიზბარაშვილი
გენდერული კვოტირება საქართველოში – ქალთა პოლიტიკური
გაძლიერების მცდელობა თუ დისკრიმინაცია?!

შესავალი
ქალთა

თანაბარი

პროცესში

ჩართულობა

მიეკუთვნება

უფლებათა

სფეროს,

არსებობის

არა

არამედ

აუცილებელი

ორგანოებში

ქალთა

გადაწყვეტილების

მხოლოდ

ადამიანის

დემოკრატიული
წინაპირობაა.

მიღების
ძირითად

სახელმწიფოს

სახელისუფლებო

წარმომადგენლობის

გასაზრდელად

სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიყენება წამახალისებელი მექანიზმები
და კვოტები. ყურადღებას შევაჩერებთ სწორედ ამ უკანასკნელზე.
გენდერული კვოტირება წარმოადგენს კანონით განსაზღვრულ
სპეციალურ მექანიზმს სხვადასხვა პოლიტიკურ ინსტიტუციაში
ქალთა

მონაწილეობის

კვოტირება,

რომელიც

გასააქტიურებლად.

თანამედროვე

გენდერული

მსოფლიოს

სხვადასხვა

ქვეყანაში განსხვავებული ფორმით გამოიყენება და გულისხმობს
ქალთა

ჩართულობას

აღმასრულებელსა

და

საკანონმდებლო

ხელისუფლებაში, მიზნად ისახავს ერთი მხრივ, გენდერული
უთანასწორობის ფაქტობრივად აღმოფხვრას, ხოლო მეორე მხრივ,
ქალების

პოლიტიკური

იზოლაციისგან

დაცვას.

კანონით

განსაზღვრული კვოტის დარღვევის შემთხვევაში სახელმწიფო
პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ იყენებს სხვადასხვა სახის
სანქციებს – პოლიტიკური პარტიის დაფინანსების შემცირებას,
პარტიის მიერ წარმოდგენილი სიის რეგისტრაციაზე უარის თქმას,
ფინანსური სანქციის დაწესებასა და სხვა.
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გენდერული კვოტები შეიძლება დავყოთ სამ კატეგორიად:53
1.

რეზერვირებული ადგილები, რომლებიც კონსტიტუციით
ან კანონით არის განსაზღვრული;

2.

კანდიდატები

საარჩევნო

კონსტიტუციით

ან

სიებში,

კანონით

რომლებიც

ასევე

არის

განსაზღვრული

ანუ

პოლიტიკური

(სავალდებულო/საკანონმდებლო);
3.

ნებაყოფლობითი

პარტიული,

პარტიების მიერ დაწესებული.
ზოგ შემთხვევაში გამოიყენება ე.წ. რეზერვირებული ადგილების
სისტემა,

რომლითაც

რეგულირდება

არჩეული

ქალების

რაოდენობა კანონით გათვალისწინებული წესებით. აღნიშნული
სისტემა არსებობს 36–მდე სახელმწიფოში.
გენდერული კვოტირების საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური
გახდა მას შემდეგ, რაც 2017 წლის 12 ივნისს საქართველოს
პარლამენტს

ქალთა

პოლიტიკური

მონაწილეობის

სამუშაო

ჯგუფმა წარუდგინა 37 455 ამომრჩევლის მიერ მხარდაჭერილი
საკანონმდებლო

წინადადება,

რომელიც

ითვალისწინებდა

პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების მიერ პარტიული სიის
შედგენას იმგვარად, რომ სიაში ყოველი მეორე ყოფილიყო
განსხვავებული სქესის. 2018 წლის 23 მარტს საქართველოს
პარლამენტმა კვოტირების კანონპროექტი პირველი მოსმენით არ
მიიღო. ამასთან, აღინიშნა, რომ დღის წესრიგში დადგება საკითხი
ორგანულ

კანონში

ცვლილებების

შეტანის

თაობაზე,

რაც

უზრუნველყოფს ქალთა 25%-იან მინიმალურ წარმომადგენლობას
პარლამენტში, ხოლო 2024 წლისთვის ⅓-ის წარმომადგენლობას.
კვოტირების

თემა

აზრთა

სხვადასხვაობას

იწვევს

როგორც

პოლიტიკურ ჯგუფებში, ისე საზოგადოებაში.

53 საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის საინფორმაციო
ბარათი, თბილისი, 2018, 1
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წინამდებარე ნაშრომში ავტორები შედარებით–სამართლებრივი
ანალიზის საფუძველზე მიმოიხილავენ ქალთა პოლიტიკური
ჩართულობის ტენდენციას საქართველოში და ამ მხრივ არსებულ
საკანონმდებლო

რეგულაციებს.

საკონფერენციო

თემაში

წარმოდგენილი იქნება საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკა.
აგრეთვე, განიხილება გენდერული კვოტირების პერსპექტივები,
ხოლო დასკვნით ნაწილში ავტორების მიერ შემოთავაზებული
იქნება რეკომენდაციები.

1.ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა - არსებული კანონმდებლობა
და გენდერული კვოტირების პერსპექტივა საქართველოში
დემოკრატიულ საზოგადოებაში ქალისა და მამაკაცის ინტერესები
პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბრად
არის გასათვალისწინებელი. განვითარებული სამყაროს ნაწილი
აღარ დავობს იმაზე, რომ გენდერული ბალანსი სხვადასხვა
ინსტიტუტში ამ ინსტიტუციების გაძლიერებას უწყობს ხელს,
ხდის მათ უფრო მდგრადსა და გამძლეს კრიზისული სიტუაციების
მიმართ.54
ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში განმტკიცებულია
როგორც საერთაშორისო, ისე შიდასახელმწიფოებრივი აქტებით. ამ
მხრივ, მნიშვნელოვანია გაეროს 1966 წლის 16 დეკემბრის პაქტი
,,სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ’’, რომელიც
საქართველოსთვის ძალაში შევიდა 1994 წელს. აღნიშნული აქტის
მესამე

მუხლი

ხელშემკვრელ

სახელმწიფოებს

აკისრებს

ვალდებულებას, უზრუნველყონ მამაკაცთა და ქალთა თანასწორი
უფლება, რათა მათ ისარგებლონ პაქტით გათვალისწინებული
ყველა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებით.
54 წურწუმია. ა, გენდერული ბალანსის მიღწევა საქართველოს
პარლამენტში, თბილისი, 2012, 38
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მნიშვნელოვანია გაეროს 1979 წლის კონვენცია ,,ქალთა მიმართ
დისკრიმინაციის

ყველა

ფორმის

აღნიშნული

დოკუმენტის

პარლამენტმა

მოახდინა

რატიფიცირება

1994

წელს.

ხელშემკვრელი

სახელმწიფოები

დისკრიმინაციის

ყველა

ვალდებულებას,

აღმოფხვრის

რომ

საქართველოს

კონვენციის

გმობენ

ფორმას

შესახებ’’.

და

თანახმად,

ქალთა

ამასთან,

მამაკაცთა

მიმართ

კისრულობენ

და

ქალთა

თანასწორუფლებიანობის პრინციპს შეიტანენ თავიანთ ეროვნულ
კონსტიტუციებში ან სხვა შესაბამის კანონმდებლობაში, თუ ეს ჯერ
არ გაუკეთებიათ, და კანონის და სხვა შესაბამისი საშუალებების
მეშვეობით

უზრუნველყოფენ
55

განხორციელებას.

გარდა

ამ

ამისა,

პრინციპის
კონვენცია

პრაქტიკულ

ავალდებულებს

მონაწილე სახელმწიფოებს, მიიღონ ყველა საჭირო ზომა ქვეყნის
პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა მიმართ
დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად და მამაკაცებთან თანაბარ
პირობებში

ჩასაყენებლად,

რაც,

თავის

მხრივ,

გულისხმობს

შესაძლებლობას -

●

ხმა მისცენ ყველა არჩევნებსა და საჯარო რეფერენდუმებში
და არჩეულ იქნენ ყველა საჯარო და არჩეულ ორგანოებში;

●

მონაწილეობდნენ მთავრობის პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა
და განხორციელებაში და დაიკავონ სახელმწიფო პოსტები,
აგრეთვე

შეასრულონ

ყველა

სახელმწიფო

ფუნქცია

სახელმწიფო მმართველობის ყველა დონეზე;

●

მიიღონ მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა
და

ასოციაციების

საქმიანობაში,

რომლებიც

ქვეყნის

,,ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’
გაეროს
კონვენცია,
ნაწილი
I,
მუხლი
II,
პუნქტი
,,ა’’,
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687
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საზოგადოებრივი

და

პოლიტიკური

ცხოვრების

56

პრობლემებზე მუშაობენ.

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა განმტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციით. ქვეყნის ძირითადი კანონის მე–14 მუხლი
უზრუნველყოფს ყველა ადამიანის თანასწორობას კანონის წინაშე.
ამას გარდა, კონსტიტუცია და კანონმდებლობა აღიარებს ქალისა
და მამაკაცის თანასწორობას კანონის წინაშე და მათ თანაბარ
მონაწილეობას

პოლიტიკურ

ცხოვრებაში,

მათ

შორის,

განამტკიცებს ქალისა და მამაკაცის თანასწორ პასიურ და აქტიურ
საარჩევნო უფლებას. უნდა აღინიშნოს, რომ უკანასკნელ წლებში
გენდერულ ბალანსთან დაკავშირებით საკანონმდებლო დონეზე
საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით მნიშვნელოვანი
ცვლილებები გატარდა.
საქართველოს
საკითხებზე
პარლამენტის

პარლამენტში
მუშაობა

გენდერული

2004

წლიდან

თავმჯდომარესთან

თანასწორობის

დაიწყო,

არსებული

როდესაც

გენდერული

თანასწორობის საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნა. მოგვიანებით, 2010
წელს,

„გენდერული

თანასწორობის

შესახებ“

საქართველოს

კანონის მიღებისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში
შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების შემდეგ, გენდერული
თანასწორობის

საბჭო საქართველოს

პარლამენტის

57

მუდმივმოქმედი ორგანო გახდა.

საქართველოს პარლამენტის გენდერული საბჭოს დებულების
თანახმად,

საქართველოს

პარლამენტი

„გენდერული

თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს

,,ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’
გაეროს კონვენცია, ნაწილი I, მუხლი VII
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687
57http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi8/genderuli-tanasworobis-sabcho/sabchos-shesaxeb
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პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად, გენდერულ საკითხებზე
სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად
ქმნის საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის
საბჭოს.58
საბჭო ხელს უწყობს საქართველოს პარლამენტის მიერ გენდერულ
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების
განსაზღვრას,

გენდერული

საკანონმდებლო

ბაზის

უზრუნველყოფას,

შესაბამისი

დამტკიცებას,

გენდერული

საქართველოს

პარლამენტის

თანასწორობის
შექმნისა

და

სტრატეგიის

სფეროში
განვითარების

განხილვასა

თანასწორობის
წინაშე

და

საკითხებზე

ანგარიშვალდებული

ორგანოების საქმიანობის კონტროლს, გენდერული თანასწორობის
შესახებ

ცნობიერების

ამაღლებასა

და

ქალთა

გაძლიერების

მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელებას. ამასთან, საბჭოს
ძირითად ფუნქციებს განეკუთვნება საქართველოს პარლამენტის
მიერ გენდერულ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი
მიმართულებების განსაზღვრის ხელშეწყობა და საქართველოს
კანონმდებლობის

ანალიზის

კანონმდებლობაში

არსებული

განხორციელება,
გენდერული

აგრეთვე,

უთანასწორობის

აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად წინადადებების შემუშავება.59
,,გენდერული თანასწორობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის
მიღების ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ქალისა და მამაკაცის
საქართველოს

კონსტიტუციით

განსაზღვრული

თანასწორი

საქართველოს პარლამენტის გენდერული საბჭოს დებულება, მუხლი I,
პუნქტი
I,
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-dasabchoebi-8/genderuli-tanasworobis-sabcho/sabchos-debuleba
59საქართველოს პარლამენტის გენდერული საბჭოს დებულება, მუხლი II,
ქვეპუნქტები
,,ა’’
და
,,ბ’’,
http://parliament.ge/ge/saparlamentosaqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/genderuli-tanasworobis-sabcho/sabchosdebuleba
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უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე, შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის
ცხოვრების

გარანტიების

შესაბამის

სამართლებრივი

შექმნა

სფეროებში

მექანიზმებისა

და

და

საზოგადოებრივი

მათი

განხორციელების

პირობების

განსაზღვრა.

წინამდებარე კანონის თანახმად, სახელმწიფო ხელს უწყობს და
უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცის თანასწორ უფლებებს
პოლიტიკურ ცხოვრებაში.60 გარდა ამისა, განამტკიცებს მათ
მიმართ თანასწორ მოპყრობას, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივ–
პოლიტიკური ცხოვრების ყველა სფეროში ორივე სქესის პირთა
თანასწორი უფლებებისა და შესაძლებლობების აღიარებას, ხოლო
სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას დაუშვებლად აცხადებს.61
უნდა

ითქვას,

რომ

მნიშვნელოვანი

ნაბიჯები

ამ

კუთხით

საქართველოში 2011 წელს გადაიდგა, როდესაც ,,მოქალაქეთა
პოლიტიკური
ცვლილებები,

გაერთიანების
რაც

შესახებ’’

გულისხმობდა

კანონში

პარტიების

შევიდა

ფინანსური

წახალისების სისტემის დანერგვას. ცვლილებების თანახმად,
საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც იღებს დაფინანსებას კანონით
დადგენილი წესით, მიიღებდა დამატებით დაფინანსებას 10%–ის
ოდენობით,

თუ

(ადგილობრივი

მის

მიერ

წარმოდგენილ

თვითმმართველობის

პარტიულ

არჩევნებზე

–

სიაში
ყველა

პარტიულ სიაში) ყოველ 10 კანდიდატს შორის განსხვავებული
სქესი წარმოდგენილი იქნება სულ მცირე 20 %–ით.62

60საქართველოს კანონი ,,გენდერული თანასწორობის შესახებ’’, მუხლი IV,
პუნქტი I, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624
61საქართველოს კანონი ,,გენდერული თანასწორობის შესახებ’’, მუხლი III,
პუნქტი II, ქვეპუნქტი ,,თ’’, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624
62საქართველოს
კანონი ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების
შესახებ’’.
მუხლი 30, პუნქტი 71, (2011 წლის რედაქცია),
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28324
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2014 წელს საბიუჯეტო წახალისება გაიზარდა. კანონის მოქმედი
რედაქციის შესაბამისად, პარტია, რომელიც იღებს დაფინანსებას
კანონით დადგენილი წესით, მიიღებს საბაზო დაფინანსებაზე
დანამატს დაფინანსების 30%–ის ოდენობით, თუ ამ პარტიის ან
შესაბამისი საარჩევნო ბლოკის მიერ იმ არჩევნებზე წარდგენილ
პარტიულ სიაში, რომლის შედეგების საფუძველზედაც მიიღო
დაფინანსება, კანდიდატთა პირველ, მეორე და ყოველ მომდევნო
ათეულში ერთმანეთისგან განსხვავებული სქესი წარმოდგენილია
სულ მცირე 30%–ით. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების
შედეგად, პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა 16%–ს აღწევს,
რაც ჯამში 24 ქალ დეპუტატს უდრის, ხოლო ადგილობრივი
თვითმმართველობის დონეზე ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 13%–ს
უტოლდება.
გასული წლის ზაფხულში არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციებისაგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა პარლამენტში
შეიტანა

გენდერული

კვოტირების

შესახებ

კანონპროექტი,

რომელსაც ხელს აწერდა 37 455 ამომრჩეველი. აღნიშნული
გულისხმობდა ორ კანონში – საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა
და

,,მოქალაქეთა

საქართველოს

პოლიტიკური

კანონში

წარმოადგენდა

გაერთიანების

ცვლილებების

დროებით

ზომებს

შეტანას.
ქალთა

შესახებ’’

ცვლილებები
პოლიტიკური

მონაწილეობის გასაზრდელად.
პარლამენტისთვის

წარდგენილი

პროექტი

ეროვნული

და

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევითი ორგანოებისთვის
სავალდებულო
ითვალისწინებდა.

გენდერული

კვოტების

პარლამენტში

შემოღებას

დარეგისტრირებული

ინიციატივა არ ეხება მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას და 50პროცენტიან კვოტას მხოლოდ პროპორციული სიით წარდგენილი
კანდიდატებისთვის

აწესებდა.

კანონპროექტის

მიღების

შემთხვევაში, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად
53

პარლამენტში პარტიული სიით არჩეული 77 დეპუტატიდან 38
იქნებოდა ქალი, რაც პარლამენტის მთლიანი შემადგენლობის
მხოლოდ

26

პროცენტია. შემოთავაზებული

ცვლილებები

არ

გავრცელდებოდა მაჟორიტარული წესით ასარჩევ დეპუტატებზე.
საქართველოს პარლამენტმა, პირველი მოსმენით, გენდერული
კვოტების

შესახებ

კანონპროექტს

მხარი

არ

დაუჭირა.

კანონპროექტს 150 დეპუტატიდან მხოლოდ 66-მა დაუჭირა მხარი.
აქვე

საინტერესოა,

რომ

2017

წელს

განხორციელებული

საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში ცვლილებები შევიდა
,,ადამიანის

ძირითადი

უფლებების’’

თავშიც.

ცვლილებების

პროექტის მე–11 მუხლის თანახმად, სახელმწიფო უზრუნველყოფს
თანაბარ

უფლებებსა

ქალებისათვის;
მამაკაცისა

და

ამასთან,
და

შესაძლებლობებს
იღებს

ქალების

უზრუნველსაყოფად

და

მამაკაცებისა

განსაკუთრებულ
არსებითი

უთანასწორობის

და

ზომებს

თანასწორობის
აღმოსაფხვრელად.

საკამათოა, მოიაზრებს თუ არა ,,განსაკუთრებული ზომები’’
კვოტების

დამკვიდრებას,

როგორც

ქალთა

პოლიტიკური

იზოლაციისგან დაცვის რეალურ საშუალებას?! ამ კითხვაზე
დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ
კონსტიტუციის

ახალი

რედაქციის

ამოქმედების

შემდეგ

კვოტირების მექანიზმის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრა
პარლამენტის

კონსტიტუციური

ვალდებულება

გახდება

და

საკითხის გადაწყვეტა დეპუტატთა ,,კეთილ ნებაზე’’ აღარ იქნება
დამოკიდებული.
საქართველოში, როგორც ახალი დემოკრატიის ქვეყანაში, სადაც
პოლიტიკური კულტურა ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესშია,
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სოციალური ვითარება თუ დამკვიდრებული სტერეოტიპები ხელს
უშლიან ქალების თანასწორ მონაწილეობას პოლიტიკაში.63
კვოტირების

იდეის

ერთგვარი

საფუძველია,

გადალახოს

პოლიტიკისაგან ქალების იზოლირების არსებული მდგომარეობა
და ჩართოს ქალები პოლიტიკურ პროცესში. კვოტების სისტემა
ქალების პოლიტიკაში ჩართვის პასუხისმგებლობას აკისრებს არა
ცალკეულ

ქალებს,

არამედ

იმ

სტრუქტურას,

რომელიც

აკონტროლებს პოლიტიკაში რეკრუტირების პროცესს. კვოტა
წარმოადგენს

დროებით

ღონისძიებას,

რომელიც

მანამდე

მოქმედებს, სანამ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის ბარიერები
დაიძლევა.64 კვოტირება, ერთი შეხედვით, ეფექტური საშუალებაა
გენდერული

თანასწორობის

მისაღწევად,

რაც

ქვეყანაში

„წარმომადგენლობითი დემოკრატიის“ ბაზისს ქმნის, თუმცა ამის
პარალელურად,

კვოტირების

დამკვიდრების

ინიციატივა

დეპუტატთა, საზოგადოებისა თუ მეცნიერთა გარკვეული ნაწილის
კრიტიკის ობიექტიც გახდა, რასაც თავისი არგუმენტირებული
საფუძვლები გააჩნია.
გენდერული
გავლენიდან
მოდელის

კვოტების

განსაკუთრებული

გამომდინარე,

დანერგვის

ხასიათიდან

უმნიშვნელოვანესია,

შემთხვევაში,

სახელმწიფომ

და

ამგვარი
არსებულ

საარჩევნო სისტემას მიუსადაგოს კვოტების სწორი ფორმა, რათა
მისი

გამოყენება

თვალსაზრისით,

ქვეყნისთვის

ეფექტური

მნიშვნელოვანია

ქვეყნის

აღმოჩნდეს.

ამ

კონტექსტისა

და

საზოგადოების განწყობების გათვალისწინება.

წურწუმია. ა, „გენდერული ბალანსის მიღწევა აქართველოს
პარლამენტში“, GFSIS - საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები, 2012, 39
64 ხომერიკი. ლ, „ქალი და პოლიტიკა–გენდერული პრობლემატიკა
საქართველოში“, ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო
ცენტრი, თბილისი, 2002
63
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საქართველოში

დღეისათვის

მოქმედი

საარჩევნო

კოდექსი

გენდერულად ნეიტრალურ დოკუმენტს წარმოადგენს, ვინაიდან
იგი არ ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა
პოლიტიკური

აქტივობის

ხელშეწყობის

სავალდებულო

მექანიზმებს.
კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით, საქართველოში შერეული
საარჩევნო სისტემა (როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული)
მოქმედებს. არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ მაჟორიტარული
სისტემა პოლიტიკაში მოსასვლელად ქალებს ნაკლებ შანსს აძლევს.
ექსპერტები, რომლებიც ამ მიმართულებით წლების მანძილზე
აქტიურად მუშაობენ, ამბობენ, რომ ინტეგრაციის პროცესში ერთერთი

ხელისშემშლელი

სისტემაა.

ფაქტორი

მისასალმებელია,

განხორციელებული

გაუმართავი

რომ

საკონსტიტუციო

საარჩევნო

ბოლო

პერიოდში

რეფორმის

შედეგად,

საქართველო გადადის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, რაც
,მათ

შორის,

ქალთა

პოლიტიკური

წარმომადგენლობის

გაზრდისკენ მიმართულ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება
შეფასდეს.
აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტში გენდერული
კვოტების შესახებ დისკუსია ჯერ კიდევ 2000-იანი წლებიდან
დაიწყო. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, 2015 წელს
გენდერულ

კვოტირებასთან

დაკავშირებით

საქართველოს

პარლამენტში წარდგენილ იქნა ინიციატივა, რომლის ავტორებიც
იყვნენ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის (Task Forse) სამუშაო
ჯგუფში

შემავალი

ორგანიზაციები.

ქალთა

ადგილობრივი

აღნიშნული

არასამთავრობო

საკანონმდებლო

ინიციატივა

გულისხმობდა 50%–იან კვოტას პროპორციულ სისტემაში, ანუ
მთლიანობაში

მინიმუმ

38

ქალს

საქართველოს

150

კაციან

პარლამენში, რაც დეპუტატთა საერთო რაოდენობის 25%–ია.
ცვლილებები
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უნდა

შესულიყო

`საქართველოს

საარჩევნო

კოდექსში. პარტიული სიის შედგენის წესს განსაზღვრავდნენ
პარტიები და საარჩევნო ბლოკები იმგვარად, რომ სიის ყოველი
მეორე იქნებოდა განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი. თუ
პარტიის მიერ წარდგენილ სიაში არ იქნებოდა დაცული ყოველი
მეორე განსხვავებული სქესის 50%-იანი ბალანსი, პოლიტიკურ
პარტიას დაუბრუნდებოდა სია კორექტირებისათვის. პროექტი
საკომიტეტო მოსმენაზევე ჩავარდა.
შესაბამისად,

შეიძლება

გენდერული

ითქვას,

კვოტირების

დაკავშირებით
პოლიტიკური
საქართველოს

მუდამ
ნების

რომ

ქართულ

მექანიზმის

არსებობდა
დეფიციტი.

მოსახლეობის

რეალობაში

დამკვიდრებასთან

და

დღემდე

ერთი

მხრივ,

არსებობს
ქალები

უმრავლესობას,

52.31%-ს

წარმოადგენენ (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიურო,
2015) და მათ გააჩნიათ სრული უფლება, რომ პოლიტიკური
გადაწყვეტილების მიმღებ ყველა დონეზე ფლობდნენ არჩევნების
გზით მოპოვებულ მანდატებს. საინტერესოა, რომ 2016 წლის
საპარლამენტო

არჩევნებში

ქალებმა

მანდატების

საერთო

რაოდენობის 16 % (24 მანდატი) მოიპოვეს. ყურადსაღებია, რომ
პროპორციულ სიებში ქალები კანდიდატთა საერთო რაოდენობის
37%-ს შეადგენდნენ, არჩევნების შემდეგ კი საკანონმდებლო
ორგანოში პროპორციული სიით 23.38%-ი ქალი დეპუტატი იქნა
არჩეული.

არსებულ

მოდელში

პრობლემის

საფუძველს

დიდწილად წარმოადგენს მაჟორიტარული სისტემა, რამდენადაც
მაჟორიტარულ ოლქებში ქალები შეადგენდნენ კანდიდატების
საერთო

რაოდენობის

მაჟორიტარობის

მეორე

17%-ს,

რომელთაგანაც

ტურის

ჩატარების

48

ოლქში

შედეგად,

ქალ

კანდიდატთა მხოლოდ 4.35% იქნა არჩეული. როგორც უკვე
აღინიშნა,

საკონსტიტუციო

რეფორმის

შედეგად

იცვლება

შერეული საარჩევნო სისტემა, რაც იძლევა იმის ვარაუდის
საფუძველს, რომ მოცემულ აბზაცში განხილული პრობლემა
გარკვეულწილად გამოსწორდება.
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როგორც

ზემოთ

აღინიშნა,

მნიშვნელოვანია

ქვეყნის

მსგავს

საკითხზე

კონტექსტისა

განწყობების გათვალისწინება. NDI-ს

მსჯელობისას

და

საზოგადოების

მიერ 2015 და 2016 წელს

ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევები პასუხს იძლევა
რამდენიმე მნიშვნელოვან კითხვაზე. კერძოდ, თუკი 2015 წელს
გენდერული კვოტირების შემოღებას მოსახლეობის 68% უჭერდა
მხარს, 2016 წელს ეს მაჩვენებელი 60%-მდეა დასული. ამასთანავე,
გამოკითხულთა მხოლოდ 56%-ს მიაჩნია, რომ პარლამენტის წევრი
ქალების რაოდენობის ზრდა ქვეყნისთვის დადებითი შედეგების
მომტანი შეიძლება იყოს. მოსახლეობის 54% მიიჩნევს, რომ
კვოტირების დამკვიდრება მნიშვნელოვანია.65 NDI-ს დასმულ
შეკითხვაზე,

თუ

როგორი

იქნებოდა

ქალი

და

კაცი

პარლამენტარების ოპტიმალური გადანაწილება პარლამენტში,
გამოკითხულთა 14%-ის აზრით ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს 90%
მამრობითი

და

10%

წარმომადგენლობა,

მდედრობითი

გამოკითხულთა

სქესის
39%

დეპუტატთა

მიაჩნია,

რომ

დეპუტატთა 70% კაცი, 30% კი ქალი უნდა იყოს, მაშინ როცა
მანდატების “50/50”-ზე განაწილების ვერსიას გამოკითხულთა
მხოლოდ 35% მიემხრო.66
შესაბამისად, ნათელია, რომ გენდერული კვოტირების მექანიზმის
დამკვიდრების

მიმართ

საზოგადოებაში

არ

არსებობს

ერთგვაროვანი დამოკიდებულება. მოსახლეობის ერთი ნაწილი მას
დადებით, მეორე ნაწილი კი ნეგატიურ მოვლენად აფასებს. თუმცა
აღსანიშნავია,

რომ

საკითხისადმი

ამგვარი

ნიჰილისტური

დამოკიდებულება არ წარმოადგენს ქართული საზოგადოების
‘ნოვაციას”, მაგალითისათვის, 2011 წელს ჩატარებული კვლევის
მიხედვით, ევროკავშირის მოქალაქეთა მხოლოდ 7 პროცენტია

http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75658.pdf
http://www.parliament.ge/uploads/other/75/75657.pdf
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მომხრე, რომ ევროპარლამენტში კვოტების შემოღებით გაიზარდოს
ქალ დეპუტატთა რაოდენობა.67
თუ

კვოტები

და

განხორციელებული

საარჩევნო

სისტემა

მექანიზმებია,

სახელმწიფოს

მიერ

აუცილებლად

უნდა

განვიხილოთ ინდივიდუალური პარტიის შესაძლებლობები, ხელი
შეუწყოს

მამაკაცისა

და

ქალის

თანასწორ

მონაწილეობას

პოლიტიკაში. კერძოდ, პარტიის შიდა დოკუმენტები, კულტურა
და რეგულაციები, სტრუქტურა წამახალისებელ როლს უნდა
ასრულებდნენ გენდერული ბალანსის მიღწევაში. შიდაპარტიული
რეფორმებით,

შიდა

დემოკრატიის

განვითარებით

ქალთა

წახალისება გენდერული კვოტირების სავალდებულო წესის ერთერთი ალტერნატივაა.
წამახალისებელი

მექანიზმები

კვოტირების

რეალურ

ალტერნატივად მიიჩნევა, რადგან ასეთი ზომები ნაკლებად
მოითხოვს

საკანონმდებლო

ცვლილებებს

და

მეტად

არის

მიმართული ისეთი წესების შემოღებაზე, რომლებიც წაახალისებს
და არ ავალდებულებს პოლიტიკურ პარტიებს, ხელი შეუწყონ
გენდერული ბალანსის მიღწევას. წამახალისებელი მექანიზმების
მიღება

ნაკლებად

მტკივნეული საკითხია

საზოგადოებაში,

როდესაც კვოტირებას მრავალრიცხოვანი ოპონენტები ჰყავს.68

2.

საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება

გენდერული კვოტირების მექანიზმი წარმატებითაა დანერგილი
მსოფლიოს

სხვადასხვა

ქვეყანაში.

ზოგ

შემთხვევაში

იგი

გამოყენებულ იქნა, როგორც სპეციალური ზომა მანამ, სანამ
ქალებისთვის არ მოიხსნება ყველა სახის დაბრკოლება ქვეყნის
Gender Equality in Elected Office : A Six-step Action Plan, OSCE/ODIHR, 2011
წურწუმია. ა, „გენდერული ბალანსის მიღწევა აქართველოს
პარლამენტში“, GFSIS - საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები, 2012, 44
67
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პოლიტიკურ

ცხოვრებაში

აქტიურად

ჩასართველად,

ხოლო

ბევრგან კვოტირების მექანიზმი შემოღებულია განუსაზღვრელი
ვადით. დღესდეობით არსებულ სისტემათაგან ბევრი გენდერული
ნეიტრალურობის
გულისხმობს

პრინციპის

ორივე

სქესის

საფუძველზეა
ადამიანთა

აგებული,

ნაკლები

რაც

ხარისხით

წარმომადგენლობის გამოსწორებას. ამ შემთხვევაში, მოთხოვნა
ჩამოყალიბებული

იქნება

ამ

სახით,

-

არცერთი

სქესის

წარმომადგენელს არ უნდა ჰქონდეს 60%-ზე მეტი და 40%-ზე
ნაკლები ადგილი.
კვოტები, როგორც ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად
შერჩეული ეფექტური მექანიზმი, გამოიყენა მსოფლიოს 100–მდე
სახელმწიფომ. სამართლებრივი კვოტირების სისტემა 25–დან 50
პროცენტამდე

ზრდის

პარტიების

მიერ

ნომინირებულ

კანდიდატებს შორის ქალთა რაოდენობას. ეუთოს სტატისტიკის
თანახმად,

13

დამკვიდრდა,

ქვეყნიდან,
2000–2010

სადაც
წლების

კვოტირების

სისტემა

პერიოდში

ქალთა

წარმომადგენლობა პარლამენტში 10%–მდე გაიზარდა.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ თავად საკითხი დღემდე ფართო
განხილვის

საგანია

და

აზრთა

სხვადასხვაობას

იწვევს

საზოგადოებაში. მაგალითად, ევროპარლამენტში ქალ დეპუტატთა
რაოდენობის

გაზრდის

მიზნით

კვოტების

შემოღებას
69

ევროკავშირის მოქალაქეების მხოლოდ 7% უჭერს მხარს.
კვოტირების

მექანიზმი

დამკვიდრებულია

განსხვავებული

ფორმით. ნებაყოფლობითი პარტიული კვოტები ჩრდილოეთ
ევროპის ქვეყნებმა გასულ საუკუნეში დააწესეს, მაგალითად,
ნორვეგიის სოციალისტურმა პარტიამ თავის სიებში სულ მცირე
40%- იანი წარმომადგენლობა ორივე სქესისთვის სავალდებულო
გახადა 1975 წელს. შვედეთის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ
იქვე.
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შიდა პარტიული კვოტირება 1978 წელს შემოიტანა, ხოლო 1993
წელს რანჟირების/ზიპირების მეთოდიც დანერგა, რაც პარტიული
სიის სათავეში, ანუ გამსვლელ ადგილებზე, ქალი და კაცი
კანდიდატების მონაცვლეობით განთავსებას გულისხმობს
ავსტრიაში ნებაყოფლობითი კვოტირების სისტემა 70–იანი წლების
ბოლოს შემოიღეს. ამავე პერიოდში კვოტირება სავალდებულო
გახდა

ბელგიასა

პოლიტიკაში

ქალთა

კონსტიტუცია

საფრანგეთში.70

და

თანაბარ

განამტკიცებს.

აღსანიშნავია,

მონაწილეობას
ქვეყნის

რომ

საფრანგეთის

უმაღლესი

კანონი

უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცის თანაბარ წვდომას არჩევით
თანამდებობებზე.71 ამასთან, საფრანგეთი ფინანსურ სანქციას
მიმართავს იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც დაარღვევს კანონის
მე-9 მუხლის მოთხოვნებს, რაც გულისხმობს, რომ ერთმანდატიან
საარჩევნო ოლქში ქალი და მამაკაცი კანდიდატების რაოდენობას
შორის განსხვავება 2%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ამ მოთხოვნის
დარღვევის შემთხვევაში, პარტიას შეუმცირდება დაფინანსება
სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან

იმ

პროცენტული

რაოდენობით,

რომელიც ამ განსხვავების ნახევრის ექვივალენტურია.
რაც შეეხება ბელგიას, საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა
1970–იანი

წლების

ბოლოს.

თავდაპირველად

კვოტირება

ნებაყოფლობით ხასიათს ატარებდა, თუმცა 2002 წელს საბოლოოდ
დამკვიდრდა სავალდებულო კვოტების სისტემა. ცვლილებები
გამოიწვია

,,გენდერული

მიღებამ.72

ის

მოითხოვს

თანასწორობის
ქალებისა

და

შესახებ’’

კანონის

კაცების

თანაბარ

საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის საინფორმაციო
ბარათი, თბილისი, 2018, 2
71Constitution of France,
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en
72 The policy on Gender equality in Belgium, 2015,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519192/IPOL_IDA(2
015)519192_EN.pdf
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წარმოდგენას პარტიულ სიებში, მაგრამ განსხვავება 1%-ს არ უნდა
აღემატებოდეს,

წინააღმდეგ

შემთხვევაში,

პარტიული

სია

რეგისტრაციაში არ გატარდება. ეს მოთხოვნა ეხება როგორც
ცენტრალური საკანონმდებლო ორგანოს ორივე პალატის, ასევე
ადგილობრივი
მონაწილე

თვითმმართველობის

პარტიებს.

2017

ორგანოების

წლისთვის,

არჩევნებში

პარლამენტის

ქვედა

პალატის 150 წევრიანი კორპუსიდან 57 ქალია, 60 წევრიან სენატში
კი, ქალების რაოდენობა 30-ს შეადგენს.73
ესპანეთში შესაბამისი საარჩევნო კანონმდებლობა განსაზღვრავს
კვოტირების სავალდებულო სისტემას. მანამდე, 1980-იან წლებში,
ესპანეთის მემარცხენე იდეოლოგიის პარტიებმა ნებაყოფლობითი
კვოტები

დააწესეს

აღმასრულებელი
ესპანეთის

პარტიული

სიებისთვის

კომიტეტებისთვის.

პარლამენტმა

მიიღო

2007

კანონი

და
წლის

„ქალისა

პარტიათა
3

მარტს

და

კაცის

ეფექტური თანასწორობის შესახებ“, რომლის ძალით ცვლილებები
შევიდა საარჩევნო კანონმდებლობაში. ამ ცვლილებების მიხედვით,
„ესპანეთის კონგრესის ქვედა პალატის არჩევნებისას პოლიტიკურ
პარტიებს ევალებათ ორივე სქესის წარმომადგენელთა სულ მცირე
40% ჰყავდეთ პარტიულ სიებში, ხოლო სადაც არაუმეტეს 5
ადგილია

მოსაპოვებელი,

ქალებსა

და

მამაკაცებს

შორის

თანაფარდობა რაც შეიძლება თანასწორად უნდა იქნას დაცული“.
შედეგად,

ქალთა

წარმომადგენლობის

1990

წლის

15%-იანი

მაჩვენებელი 2016 წლისთვის 39%- მდე გაიზარდა. ამჟამად,
დეპუტატთა

კონგრესის

(პარლამენტის

ქვედა

პალატა)

350

74

წევრიდან 137 ქალია.

საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის საინფორმაციო
ბარათი, თბილისი, 2018, 3
74 საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის საინფორმაციო
ბარათი, თბილისი, 2018, 2–3
73
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აქვე აღსანიშნავია, რომ როგორც გენდერული თანასწორობის
სფეროს

მცოდნეები

ამბობენ,

საკანონმდებლო

რეგულაციები

საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ რეალურად იქნას მიღწეული
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
ძირითად

ხელშემშლელ

ფაქტორად

მიჩნეულია

საარჩევნო

კამპანიისთვის საჭირო თანხების არარსებობა ან ნაკლებობა.
ამიტომ, 2000-იანი წლების დასაწყისიდან სულ უფრო მეტი
სახელმწიფო

ნერგავს

პარტიების

წახალისების

სხვადასხვა

ფორმებს, რომ ქალ კანდიდატებს გაუადვილდეთ საარჩევნო
კამპანიის წარმართვა, ეს სახელმწიფო სახსრების გამოყოფაცაა და
სატელევიზიო

ეთერით

უფასოდ

სარგებლობის

უფლება.

მაგალითად, ხორვატიაში, ყოველ არჩეულ დეპუტატზე, რომელიც
ნაკლებად წარმოდგენილ სქესს მიეკუთვნება, პარტია დამატებით
იღებს 10%-ს იმ თანხისას, რაც თითოეული დეპუტატისთვის არის
გამოყოფილი. რუმინეთის პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიის
დაფინანსების

კანონის

მე-14

მუხლის

მე-2

პუნქტი

ითვალისწინებს, რომ იმ პარტიებს, რომლებიც ქალ კანდიდატებს
პარტიული

სიების

გამსვლელ

ადგილებზე

განათავსებენ,

დაფინანსება გაეზრდებათ ბიუჯეტიდან დეპუტატად გასული
ქალების რაოდენობის პროპორციულად. ბოსნია და ჰერცოგოვინას
,,პარტიების დაფინანსების შესახებ’’ კანონი ითვალისწინებს, რასაც
რუმინეთის კანონი, ანუ პარტიებს გაეზრდებათ დაფინანსება
დეპუტატად გასული ქალების რაოდენობის პროპორციულად.75
კვოტების მექანიზმის შემოღებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ქალთა
წარმომადგენლობა

საკანონმდებლო

ორგანოში.

საფრანგეთის

პარლამენტის ქვედა პალატა შედგება 577 წევრისგან. 2002 წლის
მდგომარეობით

ქალების

რაოდენობა

დეპუტატთა

მხოლოდ

12.31%-ს წარმოადგენდა. 2007 წლისთვის ეს მაჩვენებელი თითქმის
19%–მდე გაიზარდა, რაც ჯამში 107 ქალ დეპუტატს უდრის.

75

https://www.idea.int/political-finance/country.cfm?id=189
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სავალდებულო კვოტების დაწესების შედეგად მონაცემებით ქალი
დეპუტატების

რაოდენობა

2012

წელს

155–ს

შეადგენდა.

დღესდღეობით პალატაში წარმოდგენილია 224 ქალი დეპუტატი.
პოლონეთის მაგალითზე, კვოტირების სისტემის საკანონმდებლო
დონეზე განმტკიცებამ თავდაპირველად ქალი დეპუტატების
რაოდენობა ახალი მოწვევის პარლამენტის ქვედა პალატაში–
სეიმში 4%–მდე გაზარდა. კერძოდ, 2007 წლისთვის პარლამენში
წარმოდგენილი იყო 94 ქალი, ხოლო 2011 წელს მათი რაოდენობა
110–მდე

გაიზარდა.

2015

წლის

საპარლამენტო

არჩევნების

შედეგად სეიმის წევრად აირჩა 129 ქალი.
კვოტირების სავალდებულო მექანიზმის შემოღებით სომხეთში
უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ქალთა წარმომადგენლობა
თითქმის 10%–მდე გაიზარდა. 2007 წლისთვის პარლამეტში
მხოლოდ 12 ქალი მოხვდა, 2017 წლის საპარლამენტო არჩევნის
შედეგად მათი რაოდენობა 19–მდე გაიზარდა.
ესპანეთის პარლამენტის ქვედა და ზედა პალატები 2011 წლის
მდგომარეობით 126 ქალი წევრით იყო წარმოდგენილი, ხოლო 2016
წლიდან

დღემდე

კვოტირების

პარლამენტში

მექანიზმის

წარმომადგენლობა

137

დამკვიდრების

გაიზარდა

ქალი

დეპუტატია.

შედეგად

პორტუგალიის

ქალთა

უმაღლესი

საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატაშიც. კერძოდ, 2011 წლის
საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ქვედა პალატის დეპუტატად
არჩეულ იქნა 61 ქალი. 2015 წლის საპარლამენტო არჩევნების
შემდეგ ქალთა რაოდენობა გაიზარდა 80–მდე, რაც ქვედა პალატის
წევრთა რაოდენობის 34.78%–ს შეადგენს.76

76 საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის საინფორმაციო
ბარათი, თბილისი, 2018, 8

64

მიუხედავად წარმოდგენილი მაგალითებისა, ზოგ შემთხვევაში
კვოტირების სისტემამ ვერ შეძლო არსებითი გავლენის მოხდენა
ქალთა წარმომადგენლობაზე ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო
ორგანოებში.

ბელგიის

დამკვიდრებამ

შემთხვევაში

2007–დან

2010

აღნიშნული

წლამდე

მექანიზმის

პერიოდში

ქალთა

წარმომადგენლობა 4 %–მდე გაზარდა და 2010 წელს ბელგიის
პარლამენტის ქვედა პალატა წარმოდგენილი იყო 59 დეპუტატით.
2014 წლის არჩევნების შედეგად პარლამენტის წევრი გახდა ისევ 59
ქალი.77
ბოსნია და ჰერცეგოვინაში, სადაც
საარჩევნო

კანონმდებლობით,

კვოტები განსაზღვრულია

სავალდებულო

კვოტირების

მექანიზმის შემოღებამ არსებითად გავლენა ვერ მოახდინა ქალთა
პოლიტიკური

წარმომადგენლობის

გაზრდაზე.

ქალთა

არჩევითობის დინამიკა ბოსნია და ჰერცეგოვინას პარლამენტის
ქვედა პალატაში შემდეგია:

●

2006 წელი – 6 ქალი დეპუტატი, პალატის სრული
შემადგენლობის 14.29%;

●

2010 წელი – 7 ქალი დეპუტატი, პალატის სრული
შემადგენლობის 16.67%;

●

2014 წელი – 9 ქალი დეპუტატი; პალატის სრული
შემადგენლობის 21.43%.

საინტერესოა საბერძნეთის მაგალითიც, სადაც სავალდებულო
კვოტების შემოღება უკავშირდება პრეზიდენტის 2012 წლის
ბრძანებას. აღნიშნული ბრძანების მიღებამდე, საბერძნეთის ქვედა
პალატაში პარლამენტის ქალი წევრების რაოდენობა დეპუტატთა
საერთო რაოდენობის 21%–ს შეადგენდა. ბრძანების ამოქმედების
შემდეგ, 2015 წლის არჩევნების შემდეგ, მათი რაოდენობა მხოლოდ
77 საქართველოს პარლამენტის კვლევითი დეპარტამენტის საინფორმაციო
ბარათი, თბილისი, 2018, 7
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2%–ით გაიზარდა და ამჟამად ქვედა პალატაში ქალი დეპუტატების
რაოდენობა 69–ს აღწევს.

დასკვნა
არსებული

საკანონმდებლო

რეგულაციების

მიუხედავად,

შეიძლება ითქვას, რომ ამჟამად ქვეყანაში არ არსებობს ეფექტური
მექანიზმი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში გენდერული
დისბალანსის აღმოფხვრას შეძლებს. ამასთან, გაითვალისწინებს
საერთაშორისო

რეკომენდაციებს

და

მიუახლოვდება

სხვა

ქვეყნებში არსებულ პრაქტიკას.
აღსანიშნავია,

რომ

დისკრიმინაციის
საქართველოს

გაეროს

ქალთა

აღმოფხვრის

მოუწოდა,

მიმართ

ყველა

კომიტეტმა

ქალებისა

და

ფორმის

2014

კაცების

წელს

არსებითი

თანასწორობის დასაჩქარებლად დროებითი სპეციალური ზომები
გაატაროს, მათ შორის დანერგოს კვოტირების მექანიზმი. გარდა
ამისა, ევროკავშირთან ასოცირების 2017-2020 დღის წესრიგი
საქართველოს ავალდებულებს, გააქტიურდეს გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში ქალთა წარმომადგენლობის გასაზრდელად.
საქართველოს

პარლამენტის

გენდერული

საბჭოს

2018–2020

წლების სამოქმედო ანგარიშის თანახმად, საბჭოს ერთ–ერთ
ძირითად

ამოცანად

მონაწილეობის

განისაზღვრა

მხარდამჭერი

ქალთა

საკანონმდებლო

პოლიტიკური
ცვლილებების

ადვოკატირება, რაც თავის მხრივ, მოიცავს საარჩევნო კოდექსში
გენდერულ

კვოტირებასთან

დაკავშირებული

შესაბამისი

ცვლილებების შეტანას.
კვოტების მექანიზმის დანერგვის შემთხვევაში საქართველომ უნდა
გაითვალისწინოს შემდეგი ფაქტორები:
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●

კვოტების პროცენტულობა ე.ი. სასურველი რაოდენობის
მინიმალური სტანდარტი;

●
●
●

სავალდებულო კვოტების საკითხი მაჟორიტარულ სიებში;
სიაში განთავსებისა და ჩანაცვლების წესის დაცვა;
კვოტირების წესის დარღვევის შემთხვევაში მკაცრად
განსაზღვრული სანქციები – პარტიის რეგისტრაციაზე
უარის თქმა, ფულადი ჯარიმა და სხვა.
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გვანცა სანებლიძე
ინტერნეტის თავისუფლება, როგორც საზოგადოების
ინფორმირების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი

შესავალი
თანამედროვე

ერა,

რომელშიც

ვცხოვრობთ,

ინფორმაციული

ეპოქის გამოძახილია, სადაც ამ უკანასკნელის მიღებისა და
გავრცელების დინამიკა მზარდ ცვლილებებს დაექვემდებარა.
როდესაც საკითხი ეხება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების
თავისუფლებას, მისი ხელმისაწვდომობის ანუ თავისუფლად
გაცნობისა და აგრეთვე გავრცელების ყველაზე სწრაფსა და მარტივ
გზებს,

ვგულისხმობთ

ციფრულ

სამყაროს.

აღნიშნულის

სიმარტივე სწორედ ინტერნეტის თავისუფლების კონცეფციიდან
გამომდინარეობს;

ამიტომაც

ის

წარმოადგენს

გამოხატვის

თავისუფლების, როგორც ფუნდამენტური უფლების, ძირითად
ინსტრუმენტს და საბოლოო გამოხატვას სწორედ უზარმაზარი
„ციფრული

ბიბლიოთეკის“

ფორმირებაში

ჰპოვებს,

სადაც

ინფორმაციის თემატიკის მრავალფეროვნება ყველა ინტერესის
სფეროს მოიცავს.
2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმამ მეორე თავში ადამიანის
უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლების შესახებ განამტკიცა
რიგი ცვლილებებისა. მათ შორის საყურადღებოა მე-17 მუხლი
გამოხატვის

თავისუფლების

შესახებ.

მოცემულ

მუხლში

განმტკიცდა და ფართოდ განიმარტა აღნიშნული უფლება და მისი
რეალიზების
ინფორმაციის,
ინტერნეტის

საშუალებები.

კერძოდ,

მასობრივი

ინფორმაციის

თავისუფლების

იგი

უფლებას.

იცავს

აზრის,

საშუალებათა
მოცემული

და

მუხლი

დაუშვებლად მიიჩნევს ადამიანის დევნას აზრისა და მისი
გამოხატვის
68

ფორმის

მიხედვით.

მას

ანიჭებს

ინფორმაციის

თავისუფალი

მიღებისა

და

გავრცელების

უფლებას,

ხოლო

მასობრივ ინფორმაციას ათავისუფლებს სახელწიფო ან ცალკეული
პირებისაგან

ცენზურის

დაწესებისა

და

საშუალებათა

მონოპოლიზაციისაგან. აღნიშნულ მუხლს დაემატა ინტერნეტის
თავისუფლება, რომელიც მიზნად ისახავს ინტერნეტთან წვდომისა
და

ინტერნეტით

თავისუფალი

სარგებლობის

უფლების

რეალიზებას.
“ინტერნეტი ისეთივე მრავალფეროვანია, როგორც ადამიანის
გონება

“78.

სწორედ

მისი

მრავალფეროვანი

ბუნება

ხდის

ინტერნეტის თავისუფლებას საკამათოს. როგორც ნებისმიერი სხვა
ინსტრუმენტი, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა
მიზნებისთვის. ერთი მხრივ, იგი წარმოადგენს საზოგადოების
მასობრივი ინფორმირების წყაროს მიმდინარე და სოციალურად
აქტუალურ მოვლენებთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე მხრივ,
ინტერნეტის

თავისუფლება

შესაძლოა

გამოყენებულ

იქნას,

როგორც დანაშაულის ხელშეწყობისა და წახალისების საშუალება.
ინტერნეტის თავისუფლების გლობალური შინაარსი და მისი
აღქმის მრავალფეროვანი ბუნებაა სწორედ ის მიზეზი, რომელიც
ხშირად,

მოცემული

თავისუფლების

რეალიზების

შედეგად,

არღვევს ადამიანის სხვა ძირითად და ფუნდამენტურ უფლებებს,
რომელთაც განვიხილავ მოცემული ნაშრომის ფარგლებში.

1.

ინტერნეტის თავისუფლება vs. გამოხატვის თავისუფლებასთან

სიტყვისა და აზრის გამოხატვის უფლება თანამედროვე სამყაროში
წარმოადგენს

საზოგადოებაში

ჯანსაღი

კომუნიკაციისა

და

Background Paper on Freedom of Expression and Internet Regulation for the
International Seminar on Promoting Freedom of Expression with the Three
Specialised International Mandates London, United Kingdom 19-20 November
2001, 1
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კულტურული

პლურალიზმის

უზრუნველყოფის

საფუძველს,

რომლის დაცვაც დემოკრატიული სახელმწიფოს პოზიტიური
ვალდებულებაა. გასულ საუკუნეებში ევროპული საზოგადოება
მოქცეული

იყო

იდეოლოგიური

და

მსოფლმხედველობრივი

დოქტრინების წნეხის ქვეშ, სადაც ადამიანის კულტურული,
პოლიტიკური თუ რელიგიური შეხედულებები ყალიბდებოდა
სტერეოტიპული და შეუწყნარებელი მიდგომების დანერგვით და
ამ

უკანასკნელის

წარმატებულად

რეალიზების

მიზნით

ეგრეთწოდებული ინფორმაციული ვაკუუმის შექმნით. რაც მეტად
ინფორმირებულია საზოგადოება, მით უფრო რთულია სახელწიფო
ხელისუფლებისთვის ადამიანის

ძირითადი უფლებებისა და

თავისუფლებების მხოლოდ ილუზიის დონეზე განმტკიცება,
ვინაიდან ინფორმირებული საზოგადოება ნიშნავს თავისუფალ
საზოგადოებას.

საზოგადოებას,

რომელსაც

შესწევს

ძალა,

თავისუფლად იმსჯელოს, გაანალიზოს და შეაფასოს მოვლენები,
რომლებიც

შორეულ

პერსპექტივაში

შესაძლოა

მათზე

უარყოფითად აისახოს. აქედან გამომდინარე, „მეორე მსოფლიო
ომის

შემდეგ

საერთაშორისო

ტოლერანტიზმის

საზოგადოებამ

დამკვიდრებისა

და

კურსი

აიღო

ინტელექტუალური

დიალოგის გაღრმავებისაკენ.“79
საქართველო,

როგორც

დემოკრატიული

და

თავისუფალი

საზოგადოების ქვეყანა იცავს აზრის, სიტყვის, ინფორმაციის
თავისუფალი გავრცელებისა და მიღების ფუნდამენტურ უფლებას,
რაც გამოხატვის თავისუფლების პრინციპის რეალიზებისა და
ქმედითობის

გარანტია.

თუ

სახელწიფო

უკანონოდ

და

თვითნებურად ზღუდავს ჩამოთვლილ უფლებებს, მაშინ იგი
მთლიანად უარყოფს გამოხატვის თავისუფლების პრინციპს და
არღვევს მის ნეგატიურ ვალდებულებას, არ განახორციელოს უხეში
საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე - ადამიანის
ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი, შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013,
156
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და

უსაფუძვლო

ჩარევა

მისი

მოქალაქის

ფუნდამენტურ

უფლებებში.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის
მიხედვით: „ყველას აქვს უფლება გამოხატვის თავისუფლებისა. ეს
უფლება მოიცავს პირის თავისუფლებას, ჰქონდეს შეხედულებები,
მიიღოს ან გაავრცელოს ინფორმაცია თუ მოსაზრებები საჯარო
ხელისუფლების

ჩაურევლად

და

სახელმწიფო

საზღვრების

80

მიუხედავად.“

ცივილიზებულ
წარმოადგენს

სამყაროში
გამოხატვის

ინტერნეტის

თავისუფლება

თავისუფლების

ერთ-ერთ

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, რომელიც ერთ მედია საშუალებაში
აერთიანებს როგორც ინფორმაციის მიღების, ისე გაგვრცელების
უფლებას წერილობითი, ფოტოგრაფიული, აუდიო თუ ვიდეო
საშუალებებით. როგორც გამოხატვის
ემსახურება

მექანიზმი, ინტერნეტი

სხვადასხვა

ფუნქციებს.

როგორც

საგამომცემლო

წარმოადგენს
საკომუნიკაციო
საზოგადოების

საშუალებას,
სწრაფსა

და

იგი

ინსტრუმენტს,

რომელიც
მარტივ

ერთდროულად
ისე

უზრუნველყოფს

ჩართულობას

და

მათ

კიბერსივრცეში ინტეგრირებას.
ინტერნეტთან თავისუფალი და სწრაფი წვდომის შესაძლებლობა
გახდა სწორედ ძირითადი მედია საშუალებების - გაზეთების,
ჟურნალების,

რადიო

სადგურებისა

და

ტელემაუწყებლობის

ონლაინ რეჟიმში გადანაცვლების საფუძველი, რამაც ხელი შეუწყო
ინტერნეტის,

როგორც

დამაკავშირებელი

ხიდის

წარმოქმნას

კიბერსივრცესა და ბეჭდურ მედიას შორის. აქედან გამომდინარე,
ინტერნეტი

იქცა

როგორც

თვითგამოხატვის,

ისე

მედია

საშუალებად, რომელიც ერთ სივრცეში უყრის თავს, როგორც
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Rome, 4.XI.1950, Article:10
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ძირითადი მედია საშუალებების საქმიანობას, ისე კონკრეტულ
ინდივიდთა სიტყვისა და აზრის თავისუფლებას.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლი
მოისაზრებს ინტერნეტს, როგორც კომუნიკაციის საშუალებას,
რომელიც შესაძლოა გამოხატულ იქნეს, როგორც ტექსტური
შეტყობინების, ისე კომერციული, გასართობი თუ შემეცნებითი
ფუნქციების ფორმით.
2017

წლის

კონსტიტუციური

რეფორმის

მე-17

მუხლი

ითვალისწინებს აზრის, ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებათა

და

ინტერნეტის

თავისუფლების

უფლების

შეზღუდვას სახელმწიფოს მიერ მხოლოდ კანონის შესაბამისად,
„დემოკრატიული საზოგადოების არსებობისათვის აუცილებელი
”სახელმწიფო

ან

საზოგადოებრივი

უსაფრთხოების,

ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველსაყოფად, დანაშაულის
თავიდან

ასაცილებლად,

სხვათა

უფლებების

დასაცავად,

კონფიდენციალურად აღიარებული ინფორმაციის გამჟღავნების
თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და
მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად.“81
როდესაც

იზღუდება

მნიშვნელოვანია,

ეს

ადამიანის
შეზღუდვა

ძირითადი

უფლება,

ექვემდებარებოდეს

თანაზომიერების პრინციპს და იყოს პროპორციული გამოყენებულ
საშუალებასთან. „უფლების კანონით შეზღუდვა იძლევა მისი
გონივრული, აუცილებელი და მიზნობრივად გამართლებული
შეზღუდვის

მეტ

გარანტიას.“82

ინტერნეტის

თავისუფლების

შეზღუდა უნდა იყოს განპირობებული აუცილებლობით, რომელიც

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში
ცვლილების შეტანის შესახებ“, 2017, მუხლი 17, 8
82 საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე - ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი, შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013, 268
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ემსახურება

სხვათა

დაუცველობის

უფლებების

შემთხვევაშიც

დაცვას

და

საფრთხე

რომლის

შეექმნებოდა

საზოგადოების მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და სახელწიფო
უსაფრთხოების პრინციპს.
შესაძლებელია,
შეზღუდვის

შეზღუდვა
მიზნით

არათანაზომიერი.

იყოს

აუცილებელი,

გამოყენებული

მოცემულ

მაგრამ

საშუალება

შემთხვევაში

ამ

იყოს

სახელწიფოს

ვალდებულებაა, რომ გამოიყენოს შეზღუდვის ისეთი საშუალება,
რომელიც

შესაძლებელს

გახდის

ორ

ურთიერთმოპირისპირე

ინტერესთა თანაარსებობას.
როდესაც სახელმწიფო ზღუდავს ინდივიდის ძირითად უფლებას,
მნიშვნელოვანია იგი ეფუძნებოდეს ლეგიტიმურ მიზანს, რომელიც
ემსახურება

საჯარო

ინტერესს.

ინტერნეტის

თავისუფლების

შეზღუდვის ლეგიტიმურ მიზანს კი სწორედ სახელმწიფო და
საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, ტერიტორიული მთლიანობის
უზრუნველყოფა, დანაშაულის პრევენცია, კონფიდენციალურად
აღიარებული ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან აცილება და
სასამართლოს

დამოუკიდებლობისა

და

მიუკერძოებლობის

უზრუნველყოფა წარმოადგენს.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის
მიხედვით „ამ თავისუფლების განხორციელება, ვინაიდან ყველა
უფლება ატარებს ვალდებულებებს, შესაძლოა დაექვემდებაროს
გარკვეულ შეზღუდვებს, რომელთაც კანონი ითვალისწინებს და
აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული და
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, ტერიტორიული მთლიანობის
შენარჩუნების, უწესრიგობისა და დანაშაულის თავიდან აცილების,
ჯანმრთელობისა და მორალური ღირებულებების დაცვის, კონფიდენციალური ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობის და სასამართლო
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ხელისუფლების

უფლებამოსილებისა

და

მიუკერძოებლობის

83

შენარჩუნების მიზნით“

საქმეში „დელფი ესტონეთის წინააღმდეგ“ ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ ინტერნეტი განმარტა მნიშვნელოვანი
ფუნქციის

მატარებელი

საზოგადოების

ინფორმირებისა

და

ინფორმაციის თავისუფალი გავრცელების საშუალების ასპექტში,
თუმცა, აგრეთვე, მკაფიო ხაზი გაავლო მოცემულ თავისუფლებაში
ადამიანის სხვა ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ისეთ
რისკზე, როგორიცაა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და მისი
პატივისცემა,

რომელიც

ადამიანის

უფლებათა

ევროპული

სასამართლოს შეფასებით უფრო მაღლა დგას, ვიდრე სიტყვისა და
გამოხატვის

თავისუფლების

საფუძველზე

რომელიმე

მედია

84

საშუალების მიერ გამოქვეყნებული მასალა.

კონვენციის აღნიშნული მუხლი, აგრეთვე, ზღუდავს საჯაროდ
სიძულვილის

ენის

გამოყენების

უფლებას,

რომელიც

შესაძლებელია, თავისუფლად იქნეს გავრცელებული ინტერნეტის
საშუალებით.

სიძულვილის

ენით

საუბარი

საზოგადოების

გარკვეული ჯგუფების მიმართ, განურჩევლად მათი რელიგიური,
ეთნიკური

თუ

შეხედულებებისა,
წარმოადგენს
ღირსებისა

ეროვნული

წარმოშობისა,

პოლიტიკური

სქესისა

სექსუალური

ორიენტაციისა,

აღნიშნულ
და

პატივის

და

ჯგუფს
შელახვას,

მიკუთვნებული
მათში

ხალხის

გავრცელებული

ღირებულებების წაბილწვას, დამცირებასა და მათი სიცოცხლისა
და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნას. მსგავს ქმედებას
აუცილებლად
ხელისუფლების

შედეგად
მიერ

უნდა
შესაბამისი

ახლდეს
რეაგირება,

სახელმწიფო
რომელიც

დააკისრებს მსგავსი განცხადებების გამკეთებელ პირებსა თუ
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
Article:10, Rome, 4.XI.1950
84 Case-law of the European Court of Human Rights, June 2015, 22
83
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მედია

საშუალებებს

გარკვეულ

პასუხისმგებლობას,

რათა

აღდგენილი და დაცული იქნეს იმ პირთა უფლებები, რომელთა
მიმართაც საჯაროდ მოხდა

სიძულვილის, ძალადობრივი და

დისკრიმინაციული ხასიათის შემცველი განცხადებების გაკეთება.
სწორედ აქ გამოიხატება სახელმწიფოს როგორც უფლება, ისე
ვალდებულება, ჩაერიოს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში,
რათა

პრევენციული

ღონისძიებების

გატარებით

მომავალში

უზრუნველყოს ყველა სახის დამამცირებელი, ძალადობრივი თუ
დისკრიმინაციული

განცხადებების

საზოგადოებაში

დამკვიდრდეს

აღმოფხვრა

და

ტოლერანტობა

შედეგად
და

შემწყნარებლობა ერთმანეთის რელიგიური, პოლიტიკური თუ
კულტურული კუთვნილების მიმართ.

2.

ინტერნეტის თავისუფლების უარყოფითი ასპექტები

მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტის თავისუფლება წარმოადგენს
დემოკრატიული
პრინციპის,

სახელმწიფოს

გამოხატვის

ერთ-ერთი

ფუძემდებლური

თავისუფლების

თანამედროვე

გამოვლინებას, შესაძლებელია, მისი თავისუფლების ფარგლები
ინდივიდუალურად

იქნეს

აღქმული

ყოველი

კონკრეტული

ინდივიდის მიერ. თავისუფლება შეფასებითი კატეგორიაა და
საზოგადოებაც მას თავის კონკრეტულ ინტერესებზე დაყრდნობით
განმარტავს

და

იყენებს.

კიბერსივრცე,

სადაც

ინფორმაციის

გაცვლისა და ადამიანებს შორის კომუნიკაციის მოქმედების
დინამიკა ექვემდებარება სისტემატიურ ზრდას, დიდია ალბათობა
იმისა, რომ სანამ თავისუფალ სივრცეში ადამიანები თავისივე
თავისუფლებით ტკბებიან, სწორედ ერთმანეთის თავისუფლებას
შეუქმნან

საფრთხე,

რადგან

განუსაზღვრელი

დოზით

თავისუფლების გამოყენება ყოველთვის კონფლიქტში მოდის
სხვათა ინტერესებთან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, გამოვყოთ
ინტერნეტის თავისუფლების ის უარყოფითი ასპექტები, რომელიც
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საბოლოო ჯამში არღვევს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას,
ადამიანის

ღირსებისა

და

პატივის

უფლებას

და

აგრეთე

უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპს.
ადამიანის პირად სივრცეს საფრთხე ექმნება, როდესაც ინტერნეტი
ხდება

მისი ცხოვრების გასაჯაროების საშუალება. პირადი

ცხოვრება თავის თავშივე გულისხმობს ადამიანის ნებას, თავისი
სივრცე ეკუთვნოდეს მხოლოდ მას, დაცული იყოს ყველა სახის
ინფორმაცია, რისი გასაჯაროებაც საფრთხეს შეუქმნის, როგორც
მის უსაფრთხოებას, ისე პატივსა და რეპუტაციას და თავად
გადაწყვიტოს, რა დოზით სურს კონკრეტული ინფორმაციის
გასაჯაროება ინტერნეტსივრცეში. როდესაც კონკრეტულ ადამიანს
ხელი

მიუწვდება

მნიშვნელოვან

სხვისი

პირადი

ინფორმაციაზე,

ცხოვრების

გაცილებით

დიდია

შესახებ
ფაქტის

გახმაურების რისკი. ხშირ შემთხვევაში მსგავსი ინფორმაცია
საზოგადოებაში მოცემულ პირს წარმოაჩენს უარყოფითად, მის
მიმართ ნერგავს უარყოფით დამოკიდებულებას და, შესაბამისად,
საფრთხეს

უქმნის

მის

რეპუტაციას.

ხოლო

მას,

ვისაც

ამ

ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდება და თვითნებურად ავრცელებს,
გააჩნია პირადი ინტერესი და კარგად აქვს გააზრებული, რომ
ინტერნეტსივრცე

წარმოადგენს

საზოგადოების

აზრის

ფორმირების ეფექტურ საშუალებას. შესაძლოა, მოცემულ ქმედებას
ახორციელებდეს

თავად

სახელმწიფო.

ამ

შემთხვევაში

ხელისუფლება არღვევს საკუთარ ვალდებულებას - უზრუნველყოს
თავისი მოქალაქის ძირითადი უფლებების დაცვა და უხეშად არ
ხელყოს ეს უკანასკნელი.
ინტერნეტსივრცეში ინდივიდის პირადი ცხოვრების დაცვაზე
საუბრის პარალელურად, მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს ადამიანის
ღირსებისა და პატივის აბსოლუტური უფლება, რომლის შელახვა
და უგულვებელყოფაც არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურას ან
ინდივიდს არ ამართლებს, ვინაიდან ეს არის ის უზენაესი უფლება,
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რომლის დარღვევასაც არ შეიძლება გააჩნდეს რაიმე ლეგიტიმური
მიზანი.

ღირსებისა

და

ინტერნეტსივრცეში

პატივის

შემლახველ

წარმოადგენს

პირადი

ქმედებას

სექსუალური

ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება, ცილისწამება და
შედეგად უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპის დარღვევა.
საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 მუხლის მიხედვით, „ადამიანი
უდანაშაულოდ

ითვლება,

ვიდრე

მისი

დამნაშავეობა

არ

დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით და კანონიერ ძალაში
შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით.“85 ხშირად
მედიასაშუალებები
კონკრეტული

ინტერეტში

დანაშაულის

სასამართლო

პროცესის

ექვემდებარება,

ავრცელებენ

ფაქტის

წარმოებასა

მაგრამ

მედია

ინფორმაციას

შესახებ,
და

რომელიც

გამოძიების

საშუალებები

ეტაპს

სიტყვის

თავისუფლების, როგორც მათ მიერ განსაკუთრებულად ფაქიზი
ინფორმაციის

თვითნებურად

ინტერპრეტირების
მოშველიებით,
კონკრეტულ

გავრცელებისა

მნიშვნელოვანი

ამართლებენ
სისხლის

ბერკეტის

ქმედებას,

სამართლის

არგუმენტად

რომელიც

საქმეზე

და

შესაძლოა,

საზოგადოებაში

ავრცელებდეს ცრუ ინფორმაციას, დანაშაულის ამსრულებლად
ასახელებდეს პირს, რომელიც ჯერ ბრალდებულის სტატუსს არის
დაქვემდებარებული, მაგრამ იგი შესაძლოა, აღმოჩნდეს მედია
საშუალებების

მიერ

განხორციელებული,

თვითნებური

ინტერპრეტაციის მსხვერპლი. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ
შესაძლებელია, სასამართლომ შემდგომში გამოიტანოს მის მიმართ
გამამართლებელი

განაჩენი,

ან

უფრო

მსუბუქ

დანაშაულში

დასდოს ბრალი, საზოგადოება მას მაინც დამნაშავის იარლიყს
მიაკრავს, ვინაიდან ხალხი ყოველთვის უჯერებს ინფორმაციის
პირველად წყაროს, ანუ

რაც პირველად მოისმინა. მოცემულ

შემთხვევას მივყავართ მხოლოდ ერთ სავალალო შედეგამდე, რაც

85

საქართველოს კონსტიტუცია, 24/08/1995, მუხლი 40
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ახდენს ადამიანის საზოგადოებიდან უსაფუძვლო გარიყვას და
მისი, როგორც პიროვნების, თავისუფალი განვითარების უფლების
უხეშ დარღვევას, ვინაიდან პირის განვითარება იწყება მისი
საზოგადოებაში ინტეგრირების პროცესის კვალდაკვალ და თუ იგი
განიცდის იზოლაციას, მცირეა ალბათობა იმისა, რომ მოხდეს მისი,
როგორც პიროვნული, ისე პროფესიული წინსვლა.

დასკვნა
კიბერსივრცეში

ვხვდებით

ორ

სამყაროს.

სამყაროს,

სადაც

თითოეულ ადამიანს გააჩნია თვითგამოხატვის მრავალრიცხოვანი
შესაძლებლობები და იგი არის თავისუფალი, გამოხატოს თავისი
აზრი

სოციალურად,

ეკონომიკურად,

პოლიტიკურად

თუ

იდეოლოგიურად მნიშვნელოვან საკითხებზე, გაავრცელოს მისი
ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგი და მასზე
არ გავრცელდეს ცენზურა, გამოიყენოს ინტერნეტი, როგორც
კომერციული მიზნის მიღწევის საშუალება, დაამყაროს ახალი
კომუნიკაციები,

რის

საფუძველზეც

შეძლებს,

გააფართოვოს

საკონტაქტო არეალი და თავად მიიღოს ინფორმაცია გამოხატული
წერილობითი, ფოტოგრაფიული, აუდიო თუ ვიდეო მასალით.
მაგრამ

არსებობს

ხასიათდება

კიბერსივრცის

დაუცველობით

და

მეორე
იგი

სამყარო,

უფრო

რომელიც

მუქ

ფერებში

წარმოგვიდგება. კიბერსივრცის ამ ნაწილში გავრცელებულია
დანაშაულებრივი

და

შეურაცხმყოფელი

ქმედებები,

პორნოგრაფია,

ადამიანის

უფლებების

როგორიც

პორნოგრაფიული

მასალა,

არის

ისეთი
ბავშთა

რომელზეც

შესაძლებელია არასრულწლოვანს ჰქონდეს თავისუფალი წვდომა,
აგრეთვე ადამიანის სექსუალურ ცხოვრებაზე ინფორმაციის ღიაობა
და ამ უკანასკნელით პირის შანტაჟი, დამცირება და მოცემულით
საზოგადოებრივ აზრზე

მანიპულირება. აგრეთვე, სექსუალური

უმცირესობების, რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფების მიმართ
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სიძულვილის ენით საუბარი და მათ შესახებ საზოგადოების
დეზინფორმაცია.

ჟურნალისტური

ეთიკის

დარღვევით

მედიასაშუალებების მიერ თვითნებურად, პირდაპირ თუ ირიბად,
პირთა დამნაშავედ შერაცხვა, საზოგადოების აზრზე უარყოფითი
ზეგავლენა და კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელების
საშიშროების მაღალი რისკი, რაც ხელს უშლის სახელმწიფო
უსაფრთხოებასა

და

ამ

უკანასკნელის

უზრუნველსაყოფად

განხორციელებულ პოლიტიკას.
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ლელა თოთაძე
ვახტანგ ქაჩიბაია
The Right to be forgotten - უფლება, იყო დავიწყებული

შესავალი
ციფრული

ეპოქის

მონაცემების

დასაბამიდან

გამოყენება

მოყოლებული

გარკვეული

პირადი
ოპერაციის

განხორციელებისთვისა და ამა თუ იმ ინფორმაციაზე წვდომის,
მოპოვების ერთ-ერთ გზად განიხილება. ამრიგად, ციფრული
სამყაროს მიერ შეთავაზებული სიკეთეებისა თუ პრივილეგიების
გამოსაყენებლად
სამყაროში

საჭიროა

სააშკარაოზე

განიხილება,

თუმცა

პირადი
გამოტანა,

იურიდიულ

სახის
რაც

ინფორმაციის
ჩვეულ

მეცნიერებაში

ამ

მოვლენად
არსებობს

მოსაზრება, რომ სამართლიანი იქნება, მომხმარებელს მიეცეს
მინიმალური საშუალება მაინც, თავად განსაზღვროს, რა დოზით
გააჩნდეს

ამ

სამყაროს

საჭიროებისამებრ,

წვდომა

დაბლოკოს

იგი.

მის
ამ

ინფორმაციაზე
აზრმა

და,

ევროკომისიას

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გადახედვა და ამ სფეროში
საკანონმდებლო
დავიწყებული“,86

რეფორმის,
გატარება

სახელად

შთააგონა,

„უფლება

რომელიც

იყო

მინაიჭებდა

მომხმარებლებელს უფლებას, მოეთხოვა მონაცემების შემნახველი
კომპანიებისგან

საკუთარ

თავზე

წინათ

გამოქვეყნებული,

ვადაგასული ან არასასურველი ინფორმაციის ამოშლა.

European Commission, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection
Regulation)’ COM (2012) 11 final, ch III, art 17.
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ინტერნეტსივრცეში აღნიშნული უფლების რეალიზებას გარკვეულ
სირთულეებთან

მივყავართ.

კერძოდ,

დავიწყების

უფლების

გამოყენებას ადამიანის უფლებათა სფეროდან უპირისპირდება
გამოხატვის თავისუფლება, ინფორმაციის თავისუფლება, მის
მისაწვდომობაზე საჯარო ინტერესი. ევროსასამართლოს მიერ
ერთ-ერთ საქმეზე მიღებულმა გადაწყვეტილებამ87 კიდევ უფრო
გაამძაფრა ამ უფლების გარშემო არსებული დებატები, თუ როგორ
უნდა დაბალანსდეს ამ უფლებისა და
ადამიანის

უფლებების

ზემოჩამოთვლილი

ურთიერთმიმართება.

ეს

ყოველივე

განაპირობებს განსახილველი საკითხის აქტუალობას.
კვლევა მიზნად ისახავს არა მხოლოდ განიხილოს „უფლება, იყო
დავიწყებული“,
განსაზღვროს

როგორც
ინტერნეტში

მომხმარებლის
საკუთარი

ბერკეტი,

არსებობის

თავად

ფარგლები,

არამედ განსაზღვროს, წარმოადგენს თუ არა აღნიშნული უფლება
ინფორმაციის თავისუფლებისთვის დაბრკოლებას, დაადგინოს
საერთაშორისო დონეზე აღიარებული ამ უფლების შესაბამისობა
ადამიანის ძირითად უფლებებთან და თავისუფლებებთან, ხაზი
გაუსვას ინფორმაციის შემგროვებელი კომპანიების როლს ამ
პროცესში და გადაწყვიტოს ამ უფლების რეალიზების თანმხლები
სამართლებრივი სირთულეები.
კვლევის

მეთოდოლოგიას

მიმართებით
სამართლებრივი

წარმოადგენს

სახელმწიფოთა
ანალიზი,

ამ

მიდგომების

საერთაშორისო

საკითხთან
შედარებით-

პრაქტიკისა

და

კანონმდებლობის სისტემური ანალიზი და თემის ირგვლივ
მეცნიერ- იურისტთა ნაშრომების განხილვა.
კვლევის შედეგად პასუხი გაეცემა საკითხის ირგვლივ წამოჭრილ
კითხვებს, ასევე მოხდება პრობლემატური საკითხების გადაჭრის
გზების დასახვა და სამომავლო პერსპექტივების ანალიზი.
87

Google Spain v AEPD and Mario Costeja González (ECJ, 2014).

81

1.

„დავიწყების უფლების“ ცნება და ფარგლები

მედიის განვითარებასთან ერთად, მით უფრო იზრდება იმის
საფრთხე, რომ დარღვეულ იქნება პირის პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობა, პირადი სფერო. თავდაპირველად ბეჭდური
მედიის განვითარების თანმდევ ამგვარ შემთხვევათა მთელი რიგს
ლოგიკურ

შედეგად

იურისტთა

მხრიდან

მოჰყვა

ისეთი

კანონმდებლობის შექმნასთან დაკავშირებით მსჯელობა, რომელიც
დაარეგულირებდა

პირადი

დამრღვევი ინფორმაციის

ცხოვრების

ხელშეუხებლობის

ქაოსურ განთავსებას, გარდა ამისა,

დაიცავდა პიროვნებას მის შესახებ არსებული ინფორმაციის
სამუდამო აღბეჭდვისაგან და საშუალებას მისცემდა, საკუთარი
ცხოვრება

თავად

განევითარებინა

სხვისი

ჩარევის

გარეშე,

საკუთარი შეხედულებისამებრ. 1980-იანი წლებიდან იურიდიულ
ლიტერატურაში უკვე გაჩნდა „დავიწყების უფლების“ კონცეფცია88.
მართალია, ინფორმაციის თავისუფლების მნიშვნელობა უდავო
იყო, მაგრამ წამოიჭრა საკითხი, ადამიანს საშუალება უნდა
ჰქონოდა, თავი დაეცვა არა მხოლოდ დეფამაციისაგან, არამედ მის
შესახებ
რომელიც

არსებული

რეალური

უკიდურესად

ცნობების

ლახავდა

მის

გავრცელებისგანაც,
პირად

სფეროს89.

ეტაპობრივად აღნიშნულმა საჭიროებამ მასშტაბური ხასიათი
მიიღო.
ასეთი რეგულირების საკითხი ცალკეულ სახელმწიფოებში დიდი
ხნის განმავლობაში იდგა, რასაც უპირველესად განაპირობებდა
მედიასაშუალების

მიერ

გაშუქებული

ან

გამოქვეყნებული

ინფორმაციის მუდმივი ხასიათი. ასეთ ცნობებს პიროვნების მთელ

Maria Angela Biasiotti & Sebastiano Faro, The Italian perspective of the right
to oblivion, International Review of Law, Computers & Technology, 30:1-2,
2016, 5.
89 Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, Harvard Law
Review, Vol. 4, No. 5 (Dec. 15, 1890), pp. 195.
88
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შემდგომ

ცხოვრებაზე

შეიძლებოდა

ჰქონოდა

უარყოფითი

გავლენა. ჯერ კიდევ 1931 წელს კალიფორნიის სააპელაციო
სასამართლომ საქმეზე „მელვინი რეიდის წინააღმდეგ“ (Melvin v.
Reid)90 აღნიშნა, რომ „ბედნიერებისაკენ სწრაფვისა და მისი
მიღწევის

უფლება

კონსტიტუციით

ყველასთვის

იყო

გარანტირებული.“ ეს უფლება საკუთარი ბუნებით მოიცავდა
უფლებასაც, იცხოვრო სხვებისაგან ჩაურევლად, ხელშეუხებელი
თავისუფლებით,

საკუთრებითა

ადამიანს

ბედნიერების

აქვს

და რეპუტაციით.
უფლება,

რომელიც

ნებისმიერ
მოიცავს

თავისუფლებას ზეგავლენისაგან და სხვების ზეწოლისგან მის
პიროვნებაზე,

სოციალურ

მდგომარეობასა

ან

რეპუტაციაზე.

სასამართლომ დაადგინა, რომ არავის ჰქონდა საკუთრების უფლება
სხვის ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებსა და სხვის წარსულ
ისტორიაზე. საქმე ეხებოდა 1925 წელს გადაღებულ ფილმს,
რომელიც ეფუძნებოდა 1917 წელს ნიუ ორლეანში მომხდარ
ნამდვილ

ისტორიას

პროსტიტუციის

შესახებ.

ფილმში

გამოყენებული იყო პერსონაჟის ნამდვილი სახელი. მოგვიანებით
ეს ეროვნული საქმე ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლომ
მაგალითად მოიყვანა იმასთან დაკავშრებით, რომ პიროვნებას
შეუძლია მიატოვოს ის წარსული, რომლის დავიწყებაც უნდა91.
დღეს, როცა ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად ეტაპობრივად
ყალიბდება ინტერნეტ-სამართალი, მართალია, ინტერნეტი არ
წარმოადგენს უშუალოდ მედიასაშუალების სახეს, თუმცა ამ
კუთხით ის გამოიყენება, როგორც ინფორმაციის გავრცელებისა და

Melvin v. Reid, 112 Cal.App. 285, 297 P. 91 (1931). იხ,
https://casetext.com/case/melvin-v-reid
91 Case C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Espa ˜nola de Protecci
´on de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonz ´alez, 2014 ECLI:EU:C:2014:317
[hereinafter
Google
Spain
SL
v.
AEPD],
იხ.
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=15
2065
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მიღების

საშუალება92,

მისი

გავრცელების

მასშტაბებიდან

გამომდინარე კი უფრო მეტად დადგა საფრთხის ქვეშ პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება.
თავდაპირველად

„დავიწყების

უფლება“

ევროპის

ცალკეულ

ქვეყნებში არსებობდა, როგორც ერთგვარი კონცეფცია, რომელიც
პირადი

ცხოვრების

პიროვნების

ხელშეუხებლობის

თავისუფალი

გამომდინარეობდა,

და

უფლებიდან

მისი,

როგორც

თუმცა

საერთაშორისოსამართლებრივი

უფლებიდან

განვითარების
უფლების

აღიარება,

დავას

იწვევდა, ამის მიზეზი ინფორმაციის თავისუფლების პასიური
ასპექტია,

რომელიც

ინფორმაციის

მიღების

უფლებას

გულისხმობს.
1995

წელს

ევროკავშირის

(დირექტივა 95/46 / EC),

მიერ

მიღებულ

დირექტივაში

პირველად წამოიჭრა იდეა მონაცემთა

„ამოშლის უფლების“ შესახებ.93 Google გამიზნულად გამოეყო
მედია კომპანიებს და ამდენად, მის მიმართ განსხვავებული
მიდგომა

ჩამოყალიბდა.

ვინაიდან,

Google

მონაცემთა

შემგროვებელი და გადამამუშავებელია, ის უნდა მიეკუთვნოს
„მონაცემთა მაკონტოლებელთა“ რიცხვს ევროკავშირის მონაცემთა
დირიქტივთ

განსაზღვრული

მაკონტროლებლებს",

მნიშვნელობით.

ევროკავშირის

შესაბამისად, მოეთხოვებათ იმ

კანონმდებლობის

მონაცემების ამოღება, რაც

"არაადეკვატური, ვადაგასული ან შეუსაბამოა“.
ევროპის

პერსონალურ

"მონაცემთა

მონაცემთა

დაცვის

2012 წლის
რეგულაციის

კანონპროექტში მეჩვიდმეტე მუხლი განსაზღვრავს „დავიწყებისა

ს. ჯორბენაძე, უ. ბახტაძე, ზ. მაჭარაძე, მედიასამართალი, თბილისი 2014,
36.
93 Muge Fazlioglu, Forget me not: the clash of the right to be forgotten and
freedom of expression on the Internet, International Data Privacy Law, Vol. 3,
No. 3, 2013, 155.
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და წაშლის უფლებას“. მე-17 მუხლი განამტკიცებს პიროვნების
უფლებას,

მოითხოვოს

„მონაცემთა

კონტროლიორისგან“

პესონალური მონაცემების წაშლა, განსაკუთრებით იმ მონაცემების,
რომლებიც დაკავშირებულია პირის ბავშვობასთან და რომელიც
აღარ არის საჭირო იმ მიზნით, რა მიზნითაც ადრე შეგროვდა, და
გადამუშავდა,

ან

თუ

ამ

ინფორმაციის

განთავსება,

მისი

განთავსების თავდაპირველი პერიოდისგან განსხვავებით, ამჟამად
პირის თანხმობას საჭიროებს, ან თუ ამ მონაცემთა შენახვის ვადა
ამოიწურა, ან თუ არ შეესაბამება ამგვარი მონაცემების შენახვა და
დამუშავება პერსუნლურ მონაცემთა დამუშავების ამ რეგულაციას
ან სხვა დებულებებს94.
ევროკომისია

„მონაცემთა

მაკონტროლებლებს“

განმარტავს,

როგორც „იმ პირებსა და ორგანოებს, რომლებიც აგროვებენ და
ამუშავებენ პერსონალურ მონაცებს“. პერსონალური მონაცემები
განისაზღვრება ფართოდ, როგორც "ნებისმიერი ინფორმაცია,
რომელიც დაკავშირებულია მონაცემთა სუბიექტთან", ეს შეიძლება
იყოს მისი პირადი, ინტიმური, პროფესიული ან საზოგადოებრივი
ცხოვრების

ამსახველი.

ელექტრონული

ფოსტის

მაგალითად,
მისამართი,

სახელი,

საბანკო

ფოტო,

რეკვიზიტები,

სოციალური ქსელების ვებ-გვერდები, სამედიცინო ინფორმაცია ან
კომპიუტერის

IP

მისამართი.

ეს

არ

არის

მხოლოდ

ის

ნებაყოფლობითი ინფორმაცია, რომელიც სუბიექტმა მონაცემთა
დამმუშავებელს

მიაწოდა.95

განმარტებულ

იქნა,

არმოშობილი

უფლება,

როგორც

ამასთან, დავიწყების უფლება
ინდივიდთა

"განსაზღვრონ

სურვილიდან

თავიანთი

ცხოვრების

Mantelero, Alessandro, The EU Proposal for a General Data Protection
Regulation and the Roots of the ‘Right to Be Forgotten’ (June 28, 2013).
Computer Law & Security Review, Volume 29, Issue 3, June 2013, Pages 230,.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2473151
95 Dominic McGoldrick, Developments in the Right to Be Forgotten, 13 Hum.
Rts. L. Rev. 761, 2013, 763.
94
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მიმდინარეობა ავტონომიურად, წარსულში განხორციელებული
კონკრეტული

ქმედების

სტიგმატიზების
შედარებით

გამო
96

გარეშე."

უფრო

ვიწრო

მუდმივად

ან

პერიოდულად

დავიწყების

უფლება

ჩანაცვლდა

ფარგლების

„წაშლის

უფლებით“

მონაცემთა დაცვის რეგულაციის

კანონპროექტის იმ ვერსიაში,

რომელიც ევროპარლამენტმა 2014 წლის მაისში მიიღო.

მე -17

მუხლი ადგენს, რომ მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მასთან
დაკავშირებული

პირადი

მონაცემების

წაშლა

მოითხოვოს

ნებისმიერი სხვა საფუძვლითაც, რომელიც მოიცავს შემთხვევებს
(f), როდესაც მაკონტროლებლის კანონიერ ინტერესებს სრულიად
გადაწონის მონაცემთა სუბიექტის ინტერესები ან ძირითადი
უფლებები

და

პერსონალური

თავისუფლებები,
მონაცემების

რაც

დაცვას.

მოითხოვს
ასეთ

მისი

შემთხვევას

წარმოადგენდა კოსტეჯას საქმე.
რეალურად, დავიწყების უფლება არის ის კონცეფცია, რომელიც
განიხილებოდა

და

პრაქტიკაში

დამკვიდრდა

ევროკავშირში, ასევე არგენტინაში 2006 წლიდან.
უფლების"

ცნება

საერთაშორისო

როგორც

"დავიწყების

სამართალში

წარმოიშვა

მრავალრიცხოვანი ევროპის ქვეყნებში მანამდე სამართლებრივი
შეხედულებებისგან, რაც დაკავშირებული იყო პირის ღირსებისა
და

პატივის

დაცვასთან.

სისხლისსამართლებრივ

თავდაპირველად
დანაშაულებებთან

ეს

ცნება

აისახა

მიმართებით,

როდესაც დამნაშავეები, რომლებსაც დიდი ხნის წინ მოეხადათ
სასჯელი,

დავობდნენ,

რომ

მათ

მეტად

აღარ

სურდათ

დაკავშირებული ყოფილყვნენ საკუთარ კრიმინალურ წარსულთან.
ამ დროს უნდა მომხდარიყო საზოგადოების ინფორმაციის მიღების
უფლებასა და პირის ინდივიდიულურ პიროვნულ უფლებებს
Mantelero, Alessandro, The EU Proposal for a General Data Protection
Regulation and the Roots of the ‘Right to Be Forgotten’ (June 28, 2013).
Computer Law & Security Review, Volume 29, Issue 3, June 2013, Pages 230,.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2473151
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შორის ბალანსის დაცვა იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველი
ადამიანი შეიძლება შეიცვალოს. ამასთან, ეს ხელს შეუწყობდა
საზოგადოებაში

ინდივიდის

ინტეგრირებას,

რასაც

უდავოდ

აფერხებდა მისი კრიმინალური წარსულის აშკარა ხასიათი; რაც
შეეხება

„ამოშლის

ინდივიდის

უფლებას“,

უფლებას,

ის

მოითხოვოს

ძირითადად
მის

შესახებ

მოიაზრებს
პასიურად

გამოქვეყნებული ინფორმაცია. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ეროვნულ

ორგანოებს

იტალიაში, სადაც

ესპანეთში,

დავიწყების

გერმანიაში,

საფრანგეთში,

უფლება 2010 წლიდან

იქნა

აღიარებული (le droit à l'oubli), შესამჩნევი ზეგავლენა აქვთ
დავიწყების უფლების განვითარებასა და ამ მხრივ ევროკომისიის
საქმიანობაზე.97
„უფლება, რომ დაგივიწყონ“ (The right to be forgotten”), და
„დავიწყების უფლება“ (The right to Forget) ერთმანეთისგან
განსხვავდება, დავიწყების უფლება გულისხმობს ინდივიდთა და
სახელმწიფოთა უფლებას, თავად დაივიწყონ საკუთარი წარსული,
რაც შეეხეა, „უფლებას, რომ დაგივიწყონ“, ეს უპირველესად პირის
პატივთანაა დაკავშირებული და გულისხმობს პირის უფლებას, არ
განსაჯონ იგი წარსულში ჩადენილი ქმედების გამო, საზოგადოებამ
დაივიწყოს ინფორმაცია მის წარსულზე98.
ამ უფლებაზე შეხედულებები მნიშვნელოვნად იყოფა ამერიკასა და
ევროკავშირის

ქვეყნებს

შორის.

ამერიკაში

გამჭვირვალობა,

სიტყვის თავისუფლება და ინფორმაციის მიღებას უფლება,
პირველი შესწორების მიხედვით, როგორც წესი, უპირატესობით
სარგებლობს პიროვნების და კორპორაციების შესახებ კანონიერად
გამოქვეყნებული სწორი, რეალური ინფორმაციის გაუქმებასთან

Mag. Robert Fellner, The Right to be Forgotten in the European Human Rights
Regime, Balancing Human Rights, Human Rights Vienna, 2014, 3.
98 Herman Nys, Towards a Human Right to Be Forgotten Online, 18 Eur. J.
Health L., 2011, 471.
97

87

შედარებით. შესაბამისად, აშშ-ს კანონმდებლობით, დავიწყების
უფლების

ფარგლებში

ვერ

ექცევა

ინფორმაცია,

რომელიც

რეალურია, მიუხედავად იმისა, პირის ცხოვრების წარსულს ეხება
თუ არა99.
"დავიწყების უფლება", სადავოობის მიუხედავად, საერთაშორისო
სამართლებრივად საბოლოოდ განმტკიცდა 2014 წლის 13 მაისს,
როდესაც მართლმსაჯულების ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა,
რომ

"დავიწყების

უფლება"

არის

ადამიანის

ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი უფლება, რომლის გამოც შესაძლოა, შეიზღუდოს
ინფორმაციის თავისუფლებს პასიური ასპექტი - ინფორმაციის
მიღების უფლება. სასამართლომ კოსტეჯას საქმეზე Google- ის
საწინააღმდო გადაწყვეტილება მიიღო100.
მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს მიერ ხალხისთვის
იმ უფლების მინიჭება, რომ სპეციალური ფორმის მეშვეობით101
მოითხოვონ მათ შესახებ არსებული წარსულში დარჩენილი ძველი
ისტორიების წაშლა საძიებო სისტემიდან, მრავალი მეცნიერიურისტითვის წარმოადგენდა ცალსახა ცენზურას, რომელიც
აშკარად

ზღუდავდა

განსაკუთრებით

კი,

აშშ-ს

ინფორმაციის
სამართლებრივი

თავისუფლებას,
სისტემისთვის,

რომლისთვისაც ამოსავალია გამოხატვის თავისუფლებისა და
Muge Fazlioglu, Forget me not: the clash of the right to be forgotten and
freedom of expression on the Internet, International Data Privacy Law, Vol. 3,
No. 3, 2013, 155.
100 Case C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Espa ˜nola de
Protecci ´on de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonz ´alez, 2014
ECLI:EU:C:2014:317 [hereinafter Google Spain SL v. AEPD], იხ.
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=15
2065
101
იხ.
Personal
Information
Removal
Request
Form:
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removalrequest?complaint_type=rtbf&visit_id=0-6366174374208403621846645680&rd=1#
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ინფორმაციული
როდესაც

გამჭვირვალობის

საფრანგეთის

უზრუნველყოფა,

უფლებამოსილმა

პირებმა

მაშინ,

მიმართეს

Google-ს, რომ ასეთი მიდგომა არა მხოლოდ ევროპის ქვეყნებს,
არამედ Google-ს ყველა საიტს

გაეზიარებინა, რის შედეგადაც

დავიწყების უფლებაც კიდევ უფრო მასშტაბურ ხასიათს შეიძენდა,
თუმცა Google-მა უარყო მოთხოვნა იმ მოტივით, რომ ის ვერ
ჩაერეოდა სხვა სახელმწიფოთა იურისდიქციაში102.
2014 წლიდან მოყოლებული გუგლმა მიიღო 2.4. მილიონზე მეტი
მოთხოვნა

ლინკების

მოთხოვნათა

წაშლის

რაოდენობა

შესახებ

საძიებო

ყოვეწლიურად

ზოგადად, საძიებო სისტემებმა

და

უფრო

სისტემიდან,
იზრდება103.

კომპანიებმა, რომლებიც

აკონტროლებენ მონაცემებს, შეიძლება უარყონ განაცხადები, თუ
ისინი მიიჩნევენ, რომ ინფორმაციის მიღებაზე საზოგადოების
ინტერესი გადაწონის პირის კონფიდენციალურობის უფლებას.
სასამართლო პრაქტიკაში წარმოიშვა საკითხი, უნდა მოიცვას თუ
არა დავიწყების უფლებამ პირის მიერ არა მხოლოდ ინფორმაციის
წაშლის,

არამედ

სასამრთლომ

მისი

კოსტეჯას

ჩანაცვლების
საქმეზე

უფლებაც?

გადაწყვიტა,

როგორც

ინფორმაციის

წაშლისა და მისი სხვა ინფორმაციით ჩანაცვლების უფლებას
სრულიად

გადაწონის

საზოგადოების

ინფორმაციის

თავისუფლება, მათ მიერ მიღებული ინფორმაციის არსებობა იმ
ფორმით, რა ფორმითაც იგი განთავსდა. სხვაგვარად, შეიქმნება
ქაოსური მდგომარეობა. შესაბამისად, უფლების, რომ დაგივიწყონ,
ცნება

შემოიფარგლება

მოთხოვნის

უფლებით,

არ

იქნეს

Edward Lee, The Right to Be Forgotten v. Free Speech, 12 ISJLP, 2015, 85.
იხ. Google Statistic Report: https://transparencyreport.google.com/euprivacy/overview
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გადამუშავებული პერსონალური მონაცემები და წაშლილ იქნეს იმ
დროს, როცა მისი სამართლებრივი საჭიროება აღარ არსებობს104.
მიუხედავად ამ უფლების მასშტაბური ხასიათისა, მისი ერთიანი
კონცეფცია არ არსებობს, შესაბამისად, ზოგიერთი ავტორი თვლის,
რომ

უფლებაში

ბმულების

წაშლის

პერსონალურ
არამედ

მოიაზრება
მოთხოვნა

მონაცემთა

მისი

არა

მხოლოდ

საძიებო

სისტემებიდან

გადამამუშავებელი

ჩანაცვლება

ახალი

საინფორმაციო
და

კომპანიებისგან,

ინფორმაციით105.

საძიებო

სისტემები მიიჩნევიან მონაცემთა დამმუშავებელ კომპანიებად.
უფლება,
უფლებაა“,

რომ

დაგივიწყონ,

ვინაიდან

გააკონტროლოს

მის

ერთგვარად

პირს
შესახებ

„მაკონტროლებელი

ანიჭებს

შესაძლებლობას,

არსებული

პერსონალური

ინფორმაცია, მას შემდეგაც კი, რაც ეს ინფორმაცია პირის ხელიდან
გავა, იმისდა მიუხედავად, თუ როგორ განთავსდა ინფორმაცია
ინტერნეტ-სივრცეში, პირის ნებით თუ მისი ნების გარეშე. თუმცა
ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს პირის პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა მაშინ, როდესაც პირს არ აქვს
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მასზე არსებული ინფორმაცია
ინტერნეტ-სივრცეშია განთავსებული106, რეალურად ამ უფლების
გამოყენება

შეუძლებელია

მაშინ,

როცა

ინფორმაცია

პირის

თანხმობით არაა გაცემული, ან ინფორმაცია ანონიმური სახითაა
ატვირთული, რაც, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ დროს ამ
ინფორმაციის არასამართლებრივი მიზნებისთვის გამოყენების
Jef Ausloos., The ‘Right to be Forgotten’ e Worth remembering?,
Interdisciplinary Centre for Law & ICT (ICRI-IBBT), KU Leuven, Belgium, 2012,
144.
105 Michael J. Kelly; Satolam David, The Right to Be Forgotten, U. Ill. L. Rev. 1 ,
2017, 1.
106 Jef Ausloos., The ‘Right to be Forgotten’ e Worth remembering?,
Interdisciplinary Centre for Law & ICT (ICRI-IBBT), KU Leuven, Belgium, 2012,
144.
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საფრთხე არსებობს, ეს შემთხვევები არ ექცევა დავიწყების
უფლების ფარგლებში.107

2.

უფლება,

იყო

დავიწყებული

პიროვნების

განვითარების

უფლებასთან კავშირში
ჯერ კიდევ გაეროს 1986 წლის დეკლარაციით108 აღინიშნა, რომ
ადამიანის პიროვნება ცენტრალური საგანია განვითარებისა და
სწორედ იგი უნდა იყოს განვითარების უფლების აქტიური
მონაწილე და მოსარგებლე. ადამიანის პიროვნების თავისუფალი
განვითარების გარეშე შეუძლებელია საზოგადოებრივი პროგრესი,
თითოეული

ადამიანის

პიროვნული

ბედნიერება.

ადამიანის

პიროვნების თავისუფალი განვითარება უზრუნველყოფს მისი
ნიჭის, პიროვნული შესაძლებლობებისა და უნარის განვითარებას
და, ამ თვალსაზრისით, იგი ადამიანის ღირსების უფლების
განუყოფელი ნაწილია.109 აღნიშნული უფლება საკუთარ თავში
ადამიანის უფლებათა ფართო სპექტრს მოიცავს, რომლებიც
პიროვნების

თავისუფალი

განვითარების

რეალიზაციის

საშუალებებად შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ამ უფლებათა რიგს
მიეკუთვნება „უფლება, იყო დავიწყებულიც“.
უფლება, იყო დავიწყებული, პირველ რიგში, კავშირშია ღირსების,
პატივის, რეპუტაციის უფლებასთან, და სწორედ პიროვნების
თავისუფალი განვითარების საყრდენია. პიროვნების თავისუფალი
განვითარების უფლება თავისთავად გულისხმობს, რომ პირმა

იქვე., 146.
UN Declaration on the Right to Development, 4 December, 1986
109 ი.ბურდული, ე.გოცირიძე, თ.ერქვანია, ბ.ზოიძე, ლ.იზორია, ი.კობახიძე,
ა.ლორია, ზ.მაჭარაძე, მ.ტურავა, ა.ფირცხელაშვილი, ი.ფუტკარაძე,
ბ.ქანთარია, დ.წერეთელი, ს.ჯორბენაზე - საქართველოს კონსტიტუციის
კომენტარი, თავი მეორე, თბილისი 2013, გვ.88
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ავტონომიურად,
საკუთარი

სხვისგან

ცხოვრების

რეგულაციებით

ჩაურევლად,

განვითარება,

უნდა

შეუწყონ

თავად

რასაც

ხელი.

განსაზღვროს

სახელმწიფოებმა

სწორედ

ცხოვრების

ავტონომიურად წარმართვის ფუნდამენტური უფლების დაცვის
მიზნით

კალიფორნიის

სააპელაციო

სასამართლომ

საქმეზე

მელვინი რეიდის წინააღმდეგ, აღნიშნა, რომ ყველას აქვს უფლება,
დატოვოს საკუთარი წარსული110.
თუმცა ამასთან დაკავშირებით იურიდიულ ლიტერატურაში ორი
კითხვა ისმის: თუ სოციალურ ქსელში პირმა საკუთარი თავის
შესახებ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, შეუძლია თუ არა წაშალოს? და
თუ

ეს

ინფორმაცია

სხვამ

გაავრცელა,

შეუძლია

თუ

არა,

მოითხოვოს არა მხოლოდ მის მიერ გამოქვეყნებული, არამედ
სხვის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის წაშლა? იმ მოცულობით,
რა მოცულობითაც ამჟამად „დავიწყების უფლება“ არსებობს, ეს
შესაძლებელია.111 მეორე მხრივ, მართალია, ეს პირის თავისუფალი
განვითარების უფლებას განამტკიცეს, თუმცა უკუაგდებს მათ
უფლებას, რომლებმაც აღნიშნული ინფორმაცია გაავრცელეს,
საკმარისად

მნიშვნელოვნად

მიიჩნიეს.

რამდენად

მნიშვნელოვან

განსაზღვროს,

ვინ

შეიძლება
ინფორმაციას

წარმოადგენდა აღნიშნული საზოგადოებისთვის, თუ არა თავად
საზოგადოების წევრმა, რომელმაც ინფორმაციის გავრცელების
ხელშეწყობით უკვე გამოხატა საკუთარი პოზიცია? შესაბამისად,
შესაძლოა დაირღვეს მათი თავისუფალი განვითარების უფლება,
რომელიც

ინფორმაციის

თვითგამორკვევის

უფლებას,

მიღებას,
გამოხატვის

ინფორმაციული
თავისუფლებასაც

მოიცავს. ამ მდგომარეობის გადაჭრის გზაა, რომ ორ ინტერესს
შორის

ბალანსი

იყოს

დაცული

და

ცალკეული

შემთხვევა

ინდივიდუალურად გადაწყდეს.
Melvin v. Reid, 112 Cal.App. 285, 297 P. 91 (1931). იხ,
https://casetext.com/case/melvin-v-reid
111 Jeffrey Rosen, The Right to Be Forgotten, 64 Stan. L. Rev., 2011-2012, 90.
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პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლების ფარგლებში
ინდივიდს აქვს უფლება ინფორმაციულ თვითგამორკვევაზე, რაც
გულისხმობს პირის უფლებას, თავად გადაწყვიტოს, რა ზომითა
და რა ფარლგებში გახდეს ცნობილი გარეშე პირთათვის მისი
პერსონალური მონაცემები, პირადი ცხოვრების შინაარსი და
დეტალები.112 სწორედ აქ იკვეთება პიროვნების განვითარებისა და
დავიწყების უფლება. ორივე მათგანი რთავს პირს უფლებას,
განკარგოს საკუთარ თავზე არსებული ინფორმაცია, მათ შორის
ინტერნეტშიც, თუმცა უფლება, იყო დავიწყებული, საამისოდ
აყენებს მკაცრ წინაპირობებს, რომელთა არარსებობა გამორიცხავს
უფლების

გამოყენებას.113

ამგვარ

წინაპირობებს

პიროვნების

თავისუფალი განვითარების უფლებაში არ ვხვდებით, რომელიც
ინფორმაციული

თვითგამორკვევის

დაინტერესებულია
პარამეტრებით.

ინფორმაციის

ამასთან,

გულისხმობს,

რომ

ინფორმაციის

წაშლას

ხელშეუხებლობის

პირი

დავიწყების
უკვე

ითხოვს,

დროს,

კუთხით

ტიპით

უფლება

არსებული,
ხოლო

რომელიც

და

მეტად
არა

მისი

თავისთავად

გამოქვეყნებული

პირადი
ასევე

ცხოვრების
თავისუფალი

განვითარების უფლების კომპონენტია, ინფორმაცია ჯერ არაა
პირის ავტონომიური სფეროდან გასული. ამრიგად, შეგვიძლია
მივიჩნიოთ, რომ უფლება, იყო დავიწყებული, გამომდინარეობს
პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებიდან და მის
ერთგვარ სუბსიდიურ უფლებასაც კი წარმოადგენს მონაცემთა
დაცვის სფეროში. უფლება, იყო დავიწყებული, აკონკრეტებს და
შედარებით მკაფიოდ განსაზღვრავს, თუ როდის და რა ზომით
შეუძლია ინდივიდს, შეზღუდოს პირად ინფორმაციაზე წვდომა
კონკრეტულად ინტერნეტის სფეროში.

იხ. სქოლიო 22, 93.
Factsheet on „the right to be forgotten” ruling, European Commission, (c131/12)
112
113
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ამასთან აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევაშიც მოქმედებს საჯარო
პირთა უმეტესი თმენის ვალდებულება114, ვინაიდან ცნობილ,
საჯარო

პირებს

დავიწყების

არ

ეძლევათ

უფლებით.

შესაძლებლობა,

ზოგადად,

ისარგებლონ

საქართველოს

უზენაესი

სასამართლოს განმარტებით, საჯარო პირს წარმოადგენს არა
მხოლოდ თანამდებობის პირი, არამედ მსახიობიც115, აქედან
გამომდინარე,

შეიძლება

საზოგადოებისთვის

ცნობადი

116

ნებისმიერი პირი საჯარო პირს წარმოადგენდეს . საჯარო პირი
საერთაშორისო

სამართლებრივადაც

მსგავსად

განიხილება.

„საჯარო პირად“ იწოდება არა მხოლოდ ყველასათვის ცნობილი
სახელმწიფო
ცნობადი

თანამდებობის

სახე.

ამ

მხრივ,

პირი,

არამედ

პირის

განსაკუთრებით

ცნობადობის

ხარისხი,

ინფორმაციის გავრცელების ხარისხი და სახე განმსაზღვრელია. ამ
შემთხვევაში

საჯარო

ინტერესი

შესაძლოა,

გადაწონიდეს

პიროვნულ უფლებას. მაგალითად, ასეთ პირებში შეიძლება
მოექცნენ მსახიობები, ან უბრალოდ პირები, რომელთა ფოტოებიც
დიდი მასშტაბითაა გავრცელებული117.
საზოგადოების უსაფრთხოება ასევე წინაპირობაა პიროვნების
თავისუფალი განვითარების უფლების რეალიზაციისა. შესაძლოა,
დავიწყების

უფლების

საზოგადოების

განხორციელებით

კეთილდღეობას,

საფრთხე

ინტერესებს.

შეექმნას

შესაბამისად

Rolf H. Weber, The Right to Be Forgotten: More Than a Pandora’s Box?, 2
(2011) JIPITEC 120, para. 1, 122.
115 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2014 წლის 23 აპრილის №ას1332-12582012 განჩინება, მითითებულია: ს. ჯორბენაძე, უ. ბახტაძე, ზ.
მაჭარაძე, მედიასამართალი, თბილისი 2014, 79.
116 ს. ჯორბენაძე, უ. ბახტაძე, ზ. მაჭარაძე, მედიასამართალი, თბილისი
2014, 79.
117 Dr. JVJ VAN HOBOKEN - The Proposed Right to be Forgotten Seen from the
Perspective of Our Right to Remember, Freedom of Expression Safeguards in a
Converging Information Environment, June 2013, 4.
114
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სახელმწიფოები ევროკაშირის ფარგლებს გარეთ საკითხს ხშირად
დავიწყების უფლების საწინააღმდეგოდ წყვეტენ.
მთავარი განსხვავება ამ ორ უფლებას შორის აღიარებისა და
მოქმედების ფარგლებში იკვეთება. კერძოდ, როგორც აღვნიშნეთ,
პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება, მიუხედავად
იმისა,

რომ

კონკრეტული

უფლების

ფორმით

მცირედი

რაოდენობის სახელმწიფოებშია განსაზღვრული, წარმოადგენს
ისეთი გავლენიანი უნივერსალური საერთაშორისო ორგანიზაციის
მიერ აღიარებულ უფლებას, როგორიც გაეროა, შესაბამისად,
პოტენციურად, აღნიშნულ უფლებას წვდომის ფართო არეალი
აქვს, რასაც ვერ ვიტყვით უფლებაზე, იყო დავიწყებული. ეს
უკანასკნელი რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაციის ევროკავშირის

მიერ

შემუშავებულ

უფლებას

წარმოადგენს,

რომელიც ჯერ კიდევ საჭიროების შემდგომ დამუშავებას და მისი
მოქმედების სფერო არ სცდება ევროპის მართლმსაჯულების
სასამართლოს კომპეტენციისა და განსჯადობის ფარგლებს. აქედან
გამომდინარე, დღევანდელი მდგომარეობით ევროსასამართლოს
მიერ

შემუშავებული

პროცედურით

მეტად

კომპლექსურია

დავიწყების უფლების წარმატებით გამოყენება, რაც პირდაპირაა
დაკავშირებული

იმ

წინაპირობების

დაკმაყოფილებასთან,

რომლებზეც საუბარი სასამართლო პრაქტიკის თავში გვექნება.

3.

ინფორმაციის თავისუფლება

უფლება, იყო დავიწყებული არ ვრცელდება მხოლოდ იმ პირად
მონაცემებზე, რომლებიც პირმა თავად განათავსა. არსობრივად ამ
უფლებაში მოხსენიებული პირადი ინფორმაცია რელატიურად
ფართო
როგორც

ცნებაა,

რომელიც

ყოველგვარი

შესაძლოა,

ინფორმაცია,

ვრცლად
რომელიც

განიმარტოს,
უკავშირდება

95

მონაცემთა კატეგორიას.118 აღნიშნული გარემოება იურიდიულ
დოქტრინაში საკამათოა. მეცნიერთა ნაწილი აკრიტიკებს პირადი
ინფორმაციის განმარტების ამგვარ ფართო ცნებას და მიაჩნია, რომ
ამ უფლებით ინდივიდს, როდესაც მას აღარ გააჩნია მონაცემების
ინტერნეტში

დატოვების

ინტერესი,

თავისუფლად

ეძლევა

საშუალება, მოითხოვოს ინფორმაციის ციფრული სამყაროდან
ამოშლა, რაც ფეხქვეშ თელავს ინფორმაციის თავისუფლებისა და
მასზე

საჯარო

ინტერესს.119

დავიწყბული“,

რეალობაში

მისაწვდომობის

„უფლება,

იყო

მათი

აზრით,

გარდაიქმნება

„დავიწყებაში მიცემის უფლებად“ და მონაცემების შემგროვებელ
კომპანიებს დაუწესებს აბსურდულ, შეუსაბამო რეგულაციებს ამ
ინფორმაციის კონტროლზე.
ინფორმაციის
უფლებაა,

თავისუფლება

ხოლო

საერთაშორისოდ

„უფლება,

იყო

დავიწყებული“,

მდგომარეობით,

გამოყენებადია

მხოლოდ

სპეციალისტები

შიშობენ,

ამ

რომ

აღიარებული

ევროპაში.

უფლების

დღეის
ეუთოს

ამოქმედებით

მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ამოქმედდება მონაცემთა დაცვის
განსხვავებული სტანდარტი, არათანაბარი რეჟიმი, რაც საფრთხეს
შეუქმნის

ინტერნეტის

სტაბილურობასა
120

როგორიც

შემგროვებელი

Google-ია,

მისი,

როგორც

მართლაც, პრაქტიკაში ისეთი

გლობალური სივრცის, სტატუსს.
ინფორმაციის

და

საერთაშორისო

„უფლება,

იყო

კომპანიები,

დავიწყებულის“

გამოყენებისას ზღუდავენ ამ ინფორმაციაზე წვდომას მხოლოდ
ევროპის, ესე იგი ამ უფლების მოქმედების რეგიონში, მსოფლიოს
დანარჩენ

ნაწილებში

ინფორმაციის
შესაძლებელია.

კი

ამ

მონაცემებზე

თავისუფლებაზე
აღნიშნული

წვდომა,

აპელირებით,
პრობლემა

სწორედ
კვლავ

ევროკომიის,

Jeffrey Rosen, ‘The Right to be Forgotten’ (2012) 64 StanLRev 88, 89.
Reporters Without Borders, ‘Enemies of the Internet Report 2012’ (March
2012) 6.
120 Mijatović, 16 May 2014, იხილეთ http://www.osce.org/fom/118632
118
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ევროპარლამენტისა

და

ევროპული

მართლმსაჯულების

სასამართლოსთვის წარმოადგენს საერთო გამოწვევას „უფლება,
იყო დავიწყებულისთვის“ მეტი ეფექტურობის შეძენის საქმეში.
ევროკავშირი არ უარყოფს, რომ ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში
უნდა

შემოწმდეს

პროპორციულობა

აღნიშნულ

უფლების

გამოყენებისა და ინფორმაციის თავისუფლების საჯარო ინტერესს
შორის.121

4.

სასამართლო პრაქტიკა

„უფლება,

იყო

დავიწყებულის“

აქტუალურობის

საკითხი

საერთაშორისო სამართლის პრაქტიკაში პირველად 2009 წელს
დადგა. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ “Times“
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ საქმეში122 პირველად გაუსვა
ხაზი ინტერნეტის მნიშვნელობას კონვენციის მე-10 მუხლით123
აღიარებული

უფლების

განხორციელებაში.

იმის

გათვალისწინებით, რომ ინტერნეტში განთავსებული მონაცემები
წარმოადგენს

საზოგადოებისთვის

ინფორმაციის

მიწოდების

მნიშვნელოვან წყაროს, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ინტერნეტში
განთავსებული მასალა შედიოდა კონვენციის მე-10 მუხლით
დაცულ სფეროში. ამგვარი განმარტებით, სასამართლომ დაადგინა,
რომ გარკვეული პერიოდის მერე ინდივიდს აღარ აქვს უფლება,
მოითხოვოს ინტერნეტში განთავსებული მონაცემების ამოშლა.124
სტრასბურგის

ამგვარი

განმარტება

წინააღმდეგობაში

მოდის

Court of Justice of the European Union, Cf. c-131/12, para 85
Times v United Kingdom, ECtHR 2009, para 27.
123 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მე-10 მუხლი.
124 Robert Fellner, Balancing Human Rights, The Right to be Forgotten in the
European Human Rights regime, Vienna 2014, 9
121
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97

ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს შედარებით ახალ
განმარტებასთან.125
აღნიშნული უფლების რეალიზებაზე აქტიური მსჯელობა 2010
წლიდან დაიწყო, როდესაც ესპანეთის მოქალაქემ სარჩელი შეიტანა
ერთ-ერთი ესპანური მედიასაშუალების, მონაცემების დაცვის
ეროვნული სააგენტოსა და Google-ის წინააღმდეგ, რომელშიც
აცხადებდა, რომ პრესაში საკუთარ უძრავ ქონებაზე განთავსებული
სააუქციონო

ცნობა

და

საძიებო

სისტემის

საშუალებით

ამ

ინფორმაციაზე წვდომა არღვევდა მისი კონფიდენციალურობის
უფლებას,

რადგან

აუქციონზე

გატანასთან

დაკავშირებული

საკითხი დიდი ხნის წინ აღმოფხვრილი იყო, შესაბამისად
ინფორმაცია

წარმოადგენდა

ვადაგასულსა

და

შეუსაბამოს.

ესპანეთის სასამართლომ საქმე ევროპის მართლმსაჯულების
სასამართლოს გადაუგზავნა, რათა ამ უკანასკნელს დაედგინა
საქმისთვის

რელევანტური

გარემოებები126,

სამართლებრივი

რომელთაგან ერთ-ერთი ეხებოდა უფლებას, იყო დავიწყებული.
სასამართლომ საკუთარ განჩინებაში127 განმარტა, რომ ცალკეულ
პირებს

უფლება

არსებობისას,

აქვთ,

მოსთხოვონ

განსაზღვრული
საძიებო

წინაპირობების

სისტემებს,

ამოშალონ

საკუთარი ბაზიდან ბმულები, რომლებიც შეიცავს მათზე არსებულ
პირად

ინფორმაციას.

წინაპირობები

სასამართლოს

ინფორმაციის

აზრით,

პარამეტრებს

რელევანტური

ეხება.

კერძოდ,

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, პირს შეუძლია, გამოიყენოს
უფლება, იყოს დავიწყებული, თუ სადავო ინფორმაცია მონაცემთა
დამუშავების მიზნისთვის არასაჭირო, მცდარი, არაადეკვატური ან

Google Spain v AEPD and Mario Costeja González (ECJ, 2014).
Factsheet on „the right to be forgotten” ruling, European Commission, (c131/12).
127 Court of Justice of the European Union, Press release No 70/14, Luxembourg,
May 13, 2014, (c-131/12).
125
126
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უმნიშვნელოა.128
შემგროვებელი

სასამართლოს
კომპანიების

დაუპირისპირდება

პირის

განმარტებით,

ეკონომიკური
უფლებას,

მონაცემთა

ინტერესი

მოითხოვოს

ვერ

ამგვარი

ინფორმაციის ამოშლა და ეს უკანასკნელი უპირატესად აღიარა.
ამავდროულად, ევროსასამართლომ აღნიშნა, რომ უფლება, იყო
დავიწყებული, არ არის აბსოლუტური და ყოველ ჯერზე უნდა
შემოწმდეს

მისი

უფლებებთან,

შესაბამისობა
როგორიცაა
129

ინფორმაციის თავისუფლება.

ადამიანის

ისეთ

გამოხატვის

ძირითად

თავისუფლება,

აღნიშნულ უფლებაზე მითითებით

წარმოებული ყოველი ცალკეული შემთხვევა ინდივიდუალურად
უნდა

შეფასდეს

ინფორმაციის

სპეციფიკის,

პარამატერების,

სენსიტიურობისა და პირის პირად ცხოვრებაზე ზემოქმედების
ხარისხის გათვალისწინებით. საპირწონედ უნდა შეფასდეს ამ
ინფორმაციაზე წვდომის საჯარო ინტერესი. პირის სტატუსი,
კერძოდ, მისი მნიშვნელობა საჯარო სფეროში ასევე შესაძლოა,
იყოს რელევანტური.
როგორც ვხედავთ, ევროკავშირის მიდგომა აღნიშნულ საკითხთან
დაკავშირებით წინააღმდეგობაში მოდის ევროპის საბჭოს მიერ
წინათ დამკვიდრებულ პრაქტიკასთან. იმის გათვალისწინებით,
რომ

ევროკავშირის

წევრი

სახელმწიფოები

ევროსაბჭოს

უმრავლესობას წარმოადგენენ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ
ევროპულმა სასამართლო პრაქტიკამ აღიარა დავიწყების უფლება
და ევროპის აზრი ამ უფლების არსებობასთან დაკავშირებით
კონსოლიდირებულია.

შედარებით

კომპლექსურია

საკითხი,

როგორ უნდა მოხდეს ამ უფლების საკანონმდებლო გაწერა.
ევროპის

მართლმსაჯულების

გადაწყვეტილებაზე

სასამართლოს

დაყრდნობით

ზემოხსენებულ

ევროკომისიამ

შეიმუშავა

საკანონმდებლო რეფორმის პაკეტი, რომელსაც სწორედ უფლება,
128
129

Court of Justice of the European Union, Cf. c-131/12, para 93.
იქვე, para 85
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იყო დავიწყებული, უწოდეს. აღნიშნული რეფორმა ევროკავშირის
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 1995 წლის დირექტივაში რიგ
ახალ პრინციპებს ამკვიდრებს, რომლებიც საჭიროა, რათა ციფრულ
ეპოქაში

ევროსასამართლოს

მიერ

აღიარებული

უფლების

რეგულაცია სასამართლოსთვის აქტიურად გამოყენებადი იყოს. ამ
პრინციპებს შორისაა - უფლების არაევროპულ კომპანიებზე
გავრცელების პრინციპი, როდესაც ისინი ევროპელ მომხმარებელს
ემსახურებიან,

მტკიცების

კომპანიაზე,

მონაცემების

მომხმარებლისთვის
ევროპარლამენტში
მძაფრი

ტვირთის

შებრუნება

გამოყენების

შეტყობინების
ინიცირებული

დებატები

მოპასუხე

მოჰყვა.

თაობაზე
ვალდებულება.

რეფორმის

კანონპროექტს

ევროპარლამენტართა

ნაწილი,

გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლებებზე აპელირებით არ
უჭერდა მხარს დირექტივაში ცვლილებების შეტანას. საბოლოოდ
გადაწყდა, რომ დირექტივის მუხლში130 შესატანი ცვლილებები
მკვეთრად არღვევდა ინფორმაციის თავისუფლებას და შერჩეული
იქნა შედარებით რბილი ფორმულირება. დღეის მდგომარეობით
ევროკავშირის მოქალაქეებს აქვთ უფლება, შეზღუდული ფორმით
გამოიყენონ

უფლება,

იყონ

დავიწყებულნი

და

მოითხოვონ

სასამართლომ

საკუთარი

კომპანიებისგან საკუთარი მონაცემების ამოშლა.
ევროპის

მართლმსაჯულების

დადგენილებით
გარშემოც

ჩამოაყალიბა

ევროკომისია

ძირითადი

პირადი

ღერძი,

რომლის

მონაცემების

დაცვის

საკანონმდებლო რესურსების განვითარებას დღესაც განაგრძობს.
დღის წესრიგში კვლავ დგას დავიწყების უფლების გარდაქმნისა
და სრული ძალით ამოქმედების საკითხი.

130

ევროკავშირის პირად მონაცემთა დაცვის დირექტივა, მუხლი 17.
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დასკვნა
მიუხედავად

იმისა,

საბოლოოდ
პრაქტიკაში,

რომ

დავიწყების

განმტკიცდა
მისი

უფლება

2014

წელს

საერთაშორისოსამართლებრივ

ერთიანი

კონცეფცია

ჯერ

არ

არის

ჩამოყალიბებული. კვლევაში დადგინდა, რომ „უფლება, იყო
დავიწყებული“,

ყოველ

სახელმწიფოში

სხვადასხვაგვარად

განიმარტება, მაშინ, როდესაც საფრანგეთი ამ უფლების ფარგლებს
აფართოებს, აშშ თავის არეალს მნიშვნელოვნად ზღუდავს, რაც
ძირითადად
დაცვის

განპირობებულია

მაღალი

„დავიწყების
სახელმწიფოთა

სტანდარტით.

უფლების“

გამოხატვის

თავისუფლების

კვლევაში

მიმოხილულია

წარმოშობის

ეტაპები

სხვადასხვა

ეროვნულ და საერთაშორისო სამართალში,

დავიწყების უფლების არსის სხვადასხვაგვარი გაგება, მისი ცნების
განსაზღვრასთან პრაქტიკაში წარმოშობილი პრობლემები და
გამოწვევები, როგორიცაა, მაგალითად საკითხი იმის შესახებ, უნდა
მოიცვას

თუ

არა

დავიწყების

უფლებამ

უკვე

არსებული

ინფორმაციის არა მხოლოდ წაშლის, არამედ შეცვლის უფლებაც?
კვლევაში დადგინდა მონაცემთა მაკონტროლებელი კომპანიების
როლი, საძიებო სისტემათა ადგილი ინტერნეტსივრცეში, და
საძიებო

სისტემათა

ვალდებულებები.

ასევე

მასშტაბები,

რომლითაც იზღუდება აღნიშნული სისტემები.
კვლევაში მიმოხილულია დავიწყების უფლების მიმართება სხვა
ფუნდამენტურ

უფლებებთან

ინფორმაციის

თავისუფლების

-

სიტყვის

თავისუფლებასთან,

პასიურ

ასპექტთან,

ასევე

პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებასთან, რომლის
საფუძველზეც თავდაპირველად წარმოიშვა ეს უფლება, თავისი
თავდაპირველი სახით. ნაშრომი ცხადყოფს, რა საფრთხეებს
უქმნის დავიწყების უფლება ინფორმაციის თავისუფლებას და
რამდენად რელევანტურია მისი „ცენზურად“ მიჩნევა, ასევე
101

განხილულია

დავიწყების

უფლების

მიმართება

ღირსების,

პატივისა და რეპუტაციის უფლებებთან. კვლევაში დადგენილია
საჯარო პირების თმენის ვალდებულება, ასევე საკითხი, ვინ
შეიძლება მოიაზრებოდეს საჯარო პირთა წრეში.
ნაშრომში განსაზღვრულია ძირითადი კომპონენტი, რომლითაც
ერთმანეთს

ემიჯნება

თავისუფალი

დავიწყების

განვითარების

უფლება

უფლება,

და

პიროვნების

რაც

ძირითადად

ანალიზის

საფუძველზე

წარმოადგენს აღიარების ხარისხს, მასშტაბს.
ამასთან,
წამოიჭრა

სასამართლო

პრაქტიკის

პრაქტიკაში

არსებული

არაერთგვაროვანი

პრაქტიკა,

პრობლემები,

რომლის ფონზეც

კერძოდ,

სადავოა, რა

მოცულობით გვევლინება დავიწყების უფლება.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ იმისათვის, რათა დაცული
იყოს პიროვნების პიროვნების ღირსება და პატივი, აუცილებელია,
მას

გააჩნდეს

თავისუფლად

ინტერნეტსივრცეში

ცხოვრების

განთავსებული

შესაძლებლობა.

წარსულში

ჩადენილი

ქმედების გამო პირის ისეთ ინტერესებს, როგორიცაა, მაგალითად,
დაზღვევის მიღება, შრომითი ურთიერთობის დამყარება და სხვ.
საფრთხე არ უნდა დაემუქროს; ამ მიზნით აუცილებელია, კიდევ
უფრო მეტად დაიხვეწოს დავიწყების უფლება.
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ვახტანგ ნოღაიდელი
თამარ კაპანაძე
ინფორმაციის თავისუფლებისა და პერსონალური მონაცემების
დაცვის უფლების ურთიერთმიმართების პრობლემური საკითხები
(სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი)

შესავალი
თანამედროვე

მსოფლიომ

დიდი

ხანია

აღიარა

საჯარო

დაწესებულებათა საქმიანობის გამჭვირვალობასა და დემოკრატიის
ხარისხს შორის არსებული პირდაპირპროპორციული კავშირი.
იდეა იმის შესახებ, რომ საჯარო დაწესებულებების მიერ დაცული
ინფორმაცია საზოგადოებრივი სიკეთეა, დღესდღეობით მრავალ
საერთაშორისო დოკუმენტსა და ცალკეული ქვეყნის ეროვნულ
კანონმდებლობაშია განმტკიცებული.
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიღებით 1999 წელს
საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ინფორმაციის
თავისუფლებისა

და

საჯარო

დაწესებულებათა

გამჭვირვალობისაკენ მიმავალ გზაზე, თუმცა პრობლემა მაინც
იჩენს

თავს

უფლებას

მაშინ,

როდესაც

ინფორმაციის

ერთგვარ

ბარიერად

წინ

თავისუფლების

აღუდგება

პერსონალურ

მონაცემთა დაცვის უფლება.
ადამიანის

უფლებათა

მრავლისმომცველ

ჩამონათვალში

კი

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს პერსონალური მონაცემების
დაცულობის უფლებას. ეს არის საქართველოს კონსტიტუციით
გათვალისწინებული პირის გარანტია, რომ მის შესახებ არსებული
პერსონალური მონაცემები იქნება დაცული და არ გასაჯაროვდება
იგი მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე. თუმცა მთელ რიგ
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შემთხვევებში ამ კონსტიტუციური უფლების დარღვევას აქვს
ადგილი და მონაცემთა სუბიექტი რჩება ღირსებაშელახული. ისმის
კითხვა: სად გადის ზღვარი კერძო პირის უფლებასა (იყოს მისი
პერსონალური მონაცემები დაცული) და საჯარო ინტერესებს
შორის?

როდის

დგება

დღის

წესრგიში

ინფორმაციის

თავისუფლებისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხის
ურთიერთმიმართების

განსაზღვრის

საჭიროება

და

რომელ

მათგანს ენიჭება უპირატესობა კონკრეტულ შემთხვევებში?
სწორედ

ამ

საკითხების

ირგვლივ

არსებული

პრობლემური

ასპექტების კვლევა უდევს საფუძვლად ნაშრომს და არსებული
როგორც

შიდაეროვნული,

გამოყენებით

შეფასდება

ისე
ის

საერთაშორისო
მთავარი

პრაქტიკის

გამოწვევები,

რაც

საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგებას საჭიროებს და რეალურ
პრობლემებს

ქმნის

ადამიანის

უფლებათა

და

ძირითად

თავისუფლებათა გამოყენებისა და დაცვის გზაზე პრაქტიკაში.

1.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა ინფორმაციის
თავისუფლებისა

და

პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის

უფლების ურთიერთმიმართების საკითხზე
საინტერესოა,

რა სახით ვითარდება

სასამართლო

პრაქტიკა

ქართულ რეალობაში - როდის მიიჩნევს სასამართლო ქმედებას
ინფორმაციის თავისუფლების უფლების დარღვევად და სად
გადის ზღვარი ინფორმაციის თავისუფლებასა და პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის უფლებას შორის. ამ მხრივ, საინტერესოა
საკასაციო

131

სასამართლოს

ერთ-ერთი

გადაწყვეტილება131,

საქართველოს უზენაესი სასამართლო,14.09. 2017 წ, გადაწყვეტილება

საქმეზე №ბს-286-284(კ-17)
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რომელშიც იგი აკეთებს პრეცედენტულ განმარტებებს სწორედ
ინფორმაციის

თავისუფლებასთან

მიმართებით

და

ადგენს

პრაქტიკას, თუ რამდენად წარმოადგენს ელექტრონული ფოსტით
განხორციელებული მიმოწერა პერსონალური მონაცემების დაცვის
საგანს.
საკასაციო სასამართლო მიუთითებს საქმის მასალებში ასახულ
შემდეგ ფაქტობრივ გარემოებებზე: კასატორმა 2015 წლის 10 მარტს
განცხადებით მიმართა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
და მოითხოვა სამინისტროს (გარდა სსიპ-ებისა და საქვეუწყებო
დაწესებულებებისა) საქმიანობასთან

დაკავშირებული

საჯარო

ინფორმაციის მიწოდება. აღნიშნული წერილი საქართველოს
იუსტიციის სამინისტოს 2015 წლის 12 მარტს ჩაჰბარდა, თუმცა
მასზე პასუხი არ გაუცია. 2015 წლის 14 აპრილს მოსარჩელემ
ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს

და

მოთხოვნილი

2015 წლის

საჯარო

ადმინისტრაციული

10

მარტის

განცხადებით

ინფორმაციის გაცემა

საჩივარი

მოითხოვა.

საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტროს ჩაჰბარდა 2015 წლის 14 აპრილს, თუმცა არც ამ
საჩივარს მოჰყოლია რაიმე რეაგირება. ამის შემდეგ კასატორმა
სასარჩელო

განცხადებით

მიმართა

თბილისის

საქალაქო

სასამართლოს და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის
საჯარო

ინფორმაციის, კერძოდ,

იუსტიციის

სამინისტროს

უფლებამოსილი

პირის

2015

წელს

ხელმძღვანელის
სამსახურებრივი

საქართველოს
ან

შესაბამისი

ელექტრონული

ფოსტიდან გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებულ
სახელმწიფო

შესყიდვებთან

დაკავშირებით

გაგზავნილი

და

მიღებული წერილების ასლების, სრულყოფილი სახით, გაცემის
დავალება მოითხოვა. საბოლოო ჯამში, საქმე მივიდა უზენაეს
სასამართლომდე.
მოცემულ შემთხვევაში, დავის საგანს წარმოადგენს საჯარო
დაწესებულებიდან

ინფორმაციის

გამოთხოვა

(ქმედების
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განხორციელება)
მსჯელობის

და

საგანია

შესაბამისად,
სასარჩელო

საკასაციო

სასამართლოს

განცხადებით

მოთხოვნილი

ინფორმაციის გაუცემლობის კანონიერების საკითხის დადგენა.
საკასაციო სასამართლომ გაიზიარა კასაციის მოტივი იმასთან
დაკავშირებით, რომ სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტა
შესაბამისი

უფლებამოსილი

პირების

მიერ,

როგორც

წესი,

გამოიყენება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას ფასთა
კვლევის მიზნით. ასეთი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კი
მნიშვნელოვანია,

როცა

ხორციელდება

გამარტივებული

შესყიდვები. ე.ი. როდესაც კანონი უშვებს სახელმწიფო ბიუჯეტის
თანხის განკარგვას ნაკლები საჯარო მონიტორინგის პირობებში.
აღნიშნული ინფორმაციის გაცემაზე უარი კი კასატორს უზღუდავს
უფლებას,

განახორციელოს

დემოკრატიულ

საზოგადოებაში

უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი მონიტორინგის ფუნქცია,
რაც ხაზგასმულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებაში (TAZC v. Hungary), სადაც აღნიშნულია, რომ
სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ადამიანის უფლებათა სფეროში
მომუშავე

არასამთავრობო

ორგანიზაციებისათვის

საჯარო

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლების შეზღუდვა მათი
„საზოგადოებრივი

მეთვალყურის“

ფუნქციებში

ჩარევას

წარმოადგენს.
უზენაესი სასამართლო მიუთითებდა, რომ მოსარჩელის მიერ
მოთხოვნილი

ინფორმაცია

წარმოადგენს

„ოფიციალურ

დოკუმენტს“, რომელიც არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ და
კომერციულ საიდუმლოებას. სამსახურებრივი ელექტრონული
ფოსტით

გაგზავნილი

შეტყობინებები,

თავისთავად,

არის

ელექტრონული ფორმით არსებული საჯარო ინფორმაცია და იგი
აკმაყოფილებს საჯარო ინფორმაციისთვის კანონით დადგენილ
მოთხოვნებს.
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საკასაციო სასამართლო ასევე განმარტავს, რომ ინფორმაციის
თავისუფლება

გარანტირებულია

ადამიანის

უფლებათა და

ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-10 მუხლით,
რომელიც უზრუნველყოფს გამოხატვის თავისუფლებას, იცავს
სხვათა იდეების მოპოვებას, დამუშავებასა და შემდგომ გადაცემას.
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ღიაობის პრეზუმფციას
აწესებს, აგრეთვე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის მე-3 თავის (ინფორმაციის თავისუფლება) 28-ე მუხლი.
ინფორმაციის

თავისუფლება

გულისხმობს

საჯარო

დაწესებულებებში არსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა
და მიღების უფლებას, თუ ის არ წარმოადგენს პერსონალურ
მონაცემებს,

სახელმწიფო

ან

კომერციულ

საიდუმლოებას

მიკუთვნებულ ინფორმაციას და კანონით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.
ინფორმაციის ღიაობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში არის ერთერთი

მნიშვნელოვანი

სამართლებრივი

ელემენტი

დემოკრატიული

სახელმწიფოს

და

სრულყოფილი

ფუნქციონირებისათვის, რადგან ის არის სახელმწიფოს მიერ მის
მოსახლეობასთან ანგარიშვალდებულებისა და მისი საქმიანობის
გამჭვირვალეობის გარანტი, რომელიც საზოგადოებას აძლევს
შესაძლებლობას,

გაუწიოს

კონტროლი

ხელისუფლების

მოქმედებებს და შებოჭოს ისინი, თუ ადგილი ექნება მისი
დისკრეციული

უფლებამოსილების

გადამეტებასა

თუ

კანონშეუსაბამობას.
საკასაციო

სასამართლო

მიუთითებდა

ადამიანის

უფლებათა

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაზე, სადაც განმარტებულია, რომ
სამსახურიდან

გაგზავნილი

და

მიღებული

„მეილები“,

შესაძლებელია, მოექცეს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის
უფლების ქვეშ. საქმეებში - Niemietz v. Germany და Halford v. the united

kingdom, სასამართლომ აღნიშნა, რომ პროფესიული თუ ბიზნეს
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აქტივობები არ არის თავისთავად გამორიცხული კონვენციის მე-8
მუხლით დაცული სფეროდან (პირადი ცხოვრება). აღნიშნულს
ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც საქმიანობა ხორციელდება პირის
საცხოვრებელი ადგილიდან ან მაშინ, როდესაც ის ხორციელდება
სამუშაო ადგილიდან, თუმცა აქვს პირადი ხასიათი.
ზემოაღნიშნულის

ანალიზის

საფუძველზე,

საკასაციო

სასამართლო განმარტავს, რომ სამსახურებრივი ელექტრონული
ფოსტის

მეშვეობით

დაკავშირებით

სამსახურებრივ

გაგზავნილი

და

საქმიანობასთან

მიღებული

ინფორმაცია

განეკუთვნება ღია ინფორმაციის სახეს, რომელიც ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს ყველასთვის. ამდენად, მოსარჩელის მოთხოვნა - 2015
წელს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელის ან
შესაბამისი

უფლებამოსილი

ელექტრონული

ფოსტიდან

პირის

გადაუდებელი

სამსახურებრივი
აუცილებლობით

განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით
გაგზავნილი

და

მიღებული

წერილების

ასლების

გაცემის

თაობაზე, საფუძვლიანია და უნდა დაკმაყოფილდეს.
ამდენად, როგორც ვხედავთ, უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული
ელექტრონული

ფოსტით

განხორციელებული

მიმოწერის

საკითხზე არის შესაბამისი ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრაქტიკასთან. ვფიქრობთ, უზენაესი სასამართლოს
გადაწყვეტილება არის სრულიად ლოგიკური და დასაბუთებული,
ხოლო სააპელაციო სასამართლოს დამოკიდებულება ვერ უძლებს
კრიტიკას. მართლაც, იქ, სადაც საუბარია საჯარო-სამსახურებრივი
მოვალეობის განხორციელებასთნ დაკავშირებულ მიმოწერასა და
მის გასაჯაროებაზე, როგორ შეიძლება ვისაუბროთ პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის უფლებაზე?!
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მართლია, ერთი შეხედვით, პირთა შორის მიმოწერა წააგავს
პერსონალურ მონაცემთა კატეგორიის საკითხებს, მაგრამ აქ
მთავარი

ინდიკატორი

არის

არა

გარეგანი,

ფასადური

მოცემულობა, არამედ შინაარსობრივი ასპექტები, კერძოდ, ის, რომ
მიმოწერა დაკაშირებული არის საჯარო სამსახურში მოვალეობათა
განხორციელებასთან და აქ არ იკვეთება არანაირი პირადი
სივრცის ნიშნები. შესაბამისად, უზენაესი სასამართლოს მიერ
დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, მსგავს შემთხვევებში
ზღვარი საკმაოდ ხისტია ინფორმაციის თავისუფლებასა და
პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის

უფლებას

შორის

და

უპირატესობა ინფორმაციის თავისუფლებას ენიჭება.

2.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის
პრაქტიკა 2015 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით

2015

წლის

განმავლობაში

ინსპექტორის

მიერ

განხილული

განცხადებებისა და ჩატარებული შემოწმეების შედეგად გამოიკვეთა,
რომ ერთ-ერთ ძირითად პრობლემას კვლავ მონაცემთა დამუშავების
პრინციპების

დაუცველობა

წარმოადგენს.

ორგანიზაციებს

(მონაცემთა დამმუშავებლებს) არ აქვთ განსაზღვრული მონაცემთა
დამუშავების

კონკრეტული

ინფორმაცია

მუშავდება

და

მკაფიო

მიზნის

მიზანი,

შესაბამისად,

არაადეკვატური

და

არაპროპორციული მოცულობით, ამასთან, უმეტეს შემთხვევაში,
კვლავ არ არის განსაზღვრული მონაცემთა შენახვის ვადები. დიდი
მოცულობით

პერსონალურ

მონაცემებზე

ან

მოძველებულ,

გასაახლებელ ინფორმაციაზე ორგანიზაციების ხელმისაწვდომობა
მოქალაქეებს

გარკვეულ

დაბრკოლებას

უქმნის

სხვადასხვა

მომსახურების მიღებისა და საკუთარი უფლებების რეალიზების
დროს, ზოგიერთ შემთხვევაში, წარსულში ნასამართლობის ფაქტისა
თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამჟღავნების გამო, რამდენიმე
მოქალაქე გარკვეული დისკრიმინაციული მოპყრობის ობიექტადაც
109

კი იქცა.132
ახლა

კი

განვიხილოთ

კონკრეტული

ქეისი

პერსონალურ

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის პრაქტიკიდან:
2015 წელს ინსპექტორს რეაგირებისათვის მიმართა მოქალაქემ,
რომელმაც

მიუთითა,

რომ

ერთ-ერთმა

მიკროსაფინანსო

ორგანიზაციამ მისი თანხმობის გარეშე გადაამოწმა მონაცემები სს
,,კრედიტინფო
შესწავლის

საქართველოს’’

ფარგლებში

ორგანიზაციას

მოქალაქის

მონაცემთა

დადგინდა,
თანხმობა

რომ

ბაზაში.133

საქმის

მიკროსაფინანსო

მხოლოდ

საკრედიტო

ხელშეკრულების საფუძველზე მონაცემთა დამუშავების შესახებ
სასესხო ურთიერთობის ფარგლებში ჰქონდა მოპოვებული. თუმცა,
აღნიშნულის მიუხედავად, სასესხო ურთიერთობის დასრულების
შემდგომ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ, ახალი საკრედიტო
პროდუქტის შეთავაზების მიზნით, კვლავ გადაამოწმა პირის
შესახებ ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაში ისე, რომ მონაცემთა ამგვარ
დამუშავებაზე მოქალაქის თანხმობა არ ჰქონდა. ინსპექტორის მიერ
განცხადების

განხილვის

ფარგლებში

დადგინდა,

რომ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გასცდა მოქალაქის თანხმობით
მინიჭებულ

უფლებამოსილებას

და

პირის

მონაცემების

გადამოწმების დროს დაარღვია კანონის მოთხოვნები, რადგან მას
არ ჰქონდა მონაცემთა დამუშავების შესაბამისი საფუძველი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ანგარიში
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და ინსპექტორის
საქმიანობის შესახებ, 2015, 9.
133 აღნიშნული ორგანიზაცია საქართველოში მოქმედი ყველა კომერციული ბანკიდან მუდმივ რეჟიმში იღებს ინფორმაციას მსესხებლების შესახებ.
მიღებული ინფორმაციის დამუშავების შედეგად ორგანიაციის სისტემაში
ჩართული ყველა დაინტერესებული პირისთვისაა ტექნიკურად ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მონაცემთა სუბიექტის კონკრეტული ფინანსური
ორგანიზაციის წინაშე არსებული ვალდებულებების შესახებ. კომერციული ბანკების მიერ ამგვარი ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება პირის
თანხმობის საფუძველზე.
132
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თანხმობის სახით. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’
საქართველოს

კანონი

მონაცემთა

სუბიექტის

თანხმობას

განმარტავს, როგორც შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ
სუბიექტის

შესახებ

მონაცემთა

განსაზღვრული

მიზნით

დამუშავებაზე ზეპირად, სატელეკომუნიკაციო ან სხვა შესაბამისი
საშუალებით გამოხატულ ნებაყოფლობით თანხმობას, რომლითაც
შესაძლებელია, ნათალად დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება.
იმისათვის,

რომ

მონაცემთა

სუბიექტი

სათანადოდ

იყოს

ინფორმირებული მონაცემთა დამუშავების შესახებ თანხმობის
გაცემის მიზნისა და შედეგების თაობაზე, აუცილებელია, მას ნების
გამოვლენამდე მიეწოდოს ნათელი და მკაფიო ინფორმაცია, თუ რა
მიზნით შეიძლება დამუშავდეს მისი მონაცემები. მხოლოდ ასეთი
ინფორმაციის მიღების შემდგომ გამოვლენილი ნება შეიძლება
იქნას მიჩნეული მონაცემთა დამუშავების საფუძვლად.134
საინტერესოა,

როგორ

გამოიყურება

ციფრებში

პერსონალურ

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში შესულ განცხადებათა
ხვედრითი წილი ინფორმაციის გაუცემლობასთან მიმართებით და
აგრეთვე, მონაცემთა გასაჯაროებასთან კანონიერი საფუძვლის
გარეშე.

აღნიშნულის

საილუსტრაციოდ

კი

წარმოგიდგენთ

ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიშში წარმოდგენილ სტატისტიკას:

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ანგარიში
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და ინსპექტორის
საქმიანობის შესახებ, 2015, 12.
134
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა ინფორმაციის თავისუფლება VS პერსონალურ მონაცემთა
დაცვა

სწორედ
მონაცემთა

ინფორმაციის
დაცვის

თვისუფლებასა

უფლებას

შორის

და

პერსონალურ

ურთიერთმიმართების

საკითხი დადგა დღის წესრგიში ევროსასამართლოში. ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ მიიღო
გადაწყვეტილება საქმეზე „Magyar Helsinki v. Hungary“.135 დავის
საგანი შეეხებოდა გამოხატვის თავისუფლებასა და პერსონალურ
მონაცემთა დაცვას შორის ბალანსის დადგენას. სასამართლომ 15
ხმით 2-ის წინააღმდეგ დაადგინა ადამიანის უფლებათა და
ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის
დარღვევა.

135

მეგიარ ჰელსინკი უნგრეთის წინააღმდეგ, ,,Magyar Helsinki v. Hungary’’,

8 November 2016. Application No. 18030/11,
https://strasbourgobservers.com/2016/11/30/magyar-helsinki-bizottsag-vhungary-a-limited-right-of-access-to-information-under-article-10-echr/
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მოცემულ

საქმეში

ინფორმაციის

დავის

გაცემა

საგანს

უნგრეთის

წარმოადგენდა
იურიდიული

საჯარო

დახმარების

სამსახურის ადვოკატების სახელებისა და მათ მიერ პოლიციის
შენობებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის შესახებ.
მოსარჩელე არასამთავრობო ორგანიზაციას უნგრეთში მოქმედ
კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე დაყრდნობით უარი ეთქვა
მოთხოვნილი ინფორმაციის მიღებაზე იმ არგუმენტით, რომ ის
იყო პერსონალური მონაცემების შემცველი.
არასამთავრობო

ორგანიზაცია

მიუთითებდა,

რომ

საჯარო

ინფორმაციის მიღების შესახებ განცხადების დაკმაყოფილებაზე
უარის

თქმა

წარმოადგენდა

კონვენციის

მე-10

მუხლით

გარანტირებული უფლების დარღვევას. კერძოდ, ის ხაზს უსვამდა
იმ

გარემოებას,

რომ

იურიდიული

დახმარების

სამსახურის

ადვოკატების სახელებისა და მათ მიერ პოლიციის შენობებში
განხორციელებული
ინფორმაციის

ვიზიტების

მიღება

რაოდენობის

აუცილებელი

მონიტორინგის

განხორციელებისა

ჩატარებისთვის,

რომელსაც

და

იყო

შესახებ

საზოგადოებრივი

შესაბამისი

შესაძლოა,

კვლევის

გამოევლინა

მნიშვნელოვანი ხარვეზები სისტემაში. აღნიშნული კი, თავის
მხრივ,

მჭიდროდ

იყო

დაკავშირებული

სამართლიანი

სასამართლოს პრინციპთან და იყო მაღალი საჯარო ინტერესის
მატარებელი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იყო, რომ მოცემულ
საქმეში სასამართლოს ორ უფლებას შორის ბალანსის დადგენისას
უპირატესობა მიენიჭებინა საჯარო ინფორმაციის მიღებისა და
გავრცელებისთვის.136
მოპასუხე სახელმწიფო მიუთითებდა საკუთარ კანონმდებლობაზე
და აღნიშნავდა, რომ ის არ უშვებდა მოცემულ შემთხვევაში
პერსონალური
136

მონაცემების

გამჟღავნების

შესაძლებლობას.

მეგიარ ჰელსინკი უნგრეთის წინააღმდეგ, ,,Magyar Helsinki v. Hungary’’,

8 November 2016. Application No. 18030/11, &95.
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კერძოდ, უნგრეთის კანონმდებლობის თანახმად, პერსონალური
მონაცემი წარმოადგენდა ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც
იძლეოდა

პირის

ინფორმაციის

იდენტიფიცირების

გაცემა

შესაძლებელი,

თუ

კი
ა)

ეს

მხოლოდ

საშუალებას.
იმ

პირდაპირ

ასეთი

შემთხვევაში
იქნებოდა

იყო

კანონით

გათვალისწინებული ან ბ) ინფორმაცია დაკავშირებული იქნებოდა
სახელმწიფო

ფუნქციების

განხორციელებასთან.

უნგრეთის

ეროვნული სასამართლოს განმარტებით კი სახეზე არ იყო არც
ერთი გარემოება.137 მოპასუხე სახელმწიფო მიუთითებდა, რომ
უნგრეთის იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატების
სახელების გავრცელება დაარღვევდა კონვენციის მე-8 მუხლით
გარანტირებულ პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის
უფლებას.

საჯარო

ინფორმაციის

მიღების

უფლებასთან

შედარებით, ის ხაზს უსვამდა პირადი მონაცემების დაცვის უფრო
მაღალ საჭიროებას და აღნიშნავდა, რომ კონვენციის მე-10 მუხლით
გარანტირებული

უფლება

არ

არის

აბსოლუტური

და

შესაძლებელია, შეიზღუდოს შესაბამისი დასაბუთების არსებობის
შემთხვევაში. მოცემულ საქმეში კი ამას პირადი მონაცემების დაცვა
წარმოადგენდა.138
პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და საჯარო ინფორმაციის
მიღებას

შორის

ბალანსის

დადგენის

საკითხზე

საუბრისას

სასამართლომ, უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნა, რომ მე-10 მუხლით
გარანტირებული უფლება არ იყო აბსოლუტური და შესაძლებელი
იყო მისი შეზღუდვა. თუმცა, ამასთან დაასკვნა, რომ მოცემულ
შემთხვევაში მოპასუხე სახელმწიფომ ვერ დაასაბუთა საჯარო
ინფორმაციის მიღების უფლების შეზღუდვის საჭიროება.

137
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მოცემულ საკითხზე სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმაზე,
რომ

განსახილველ

შემთხვევაში

პერსონალურ

მონაცემთა

სუბიექტები ახორციელებდნენ საჯარო ფუნქციას და მათ ვერ
ექნებოდათ

თავიანთი

პერსონალური

მონაცემების

დაცვის

ლეგიტიმური მოლოდინი. ინფორმაცია მათი ვინაობის შესახებ
ქვეყნდებოდა და საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყო სასამართლო
სხდომათა

განრიგებში,

სამართლებრივი

დახმარების

პროვაიდერებთან, ისევე როგორც სასამართლო სხდომაზე დამსწრე
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.139
სასამართლომ

იმსჯელა

იმაზე,

რამდენად

იყო

უნგრეთის

მთავრობის მიერ კონვენციის მე-10 მუხლით დაცულ სიკეთეში
ჩარევა

პროპორციული.

როგორც

ეს

საქმის

ფაქტობრივი

გარემოებიდან ირკვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ
ინფორმაციის
განხორცილება,

მოთხოვნის

მიზანს

რომელსაც

უნდა

წარმოადგენდა
შეესწავლა

კვლევის

იურიდიული

დახმარების სამსახურის მუშაობის ეფექტურობა. აღნიშნული კი,
თავის

მხრივ,

წარმოადგენდა

სამართლიანი

სასამართლოს

უფლების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ნაწილს. სასამართლომ
აღნიშნა, რომ მსგავსი ინფორმაციის მიღება და მოცემულ საკითხზე
საჯარო

დებატების

გამართვისთვის

მნიშვნელოვანი

იყო

წარმოადგენდა

საზოგადოებრივ

სასამართლომ

დემოკრატიულ

დაასკვნა,

რომ

ხელის

შეწყობა

საზოგადოებაში

საჭიროებას.
უნგრეთის

და

შესაბამისად,

მთვარობის

მიერ

კონვენციის მე-8 მუხლით გათვალისწინებული უფლების დაცვის
მიზნით საჯარო ინფორმაციის გამცემზე უარის თქმა არ იყო
მიზნის პროპორციული.140

139

მეგიარ ჰელსინკი უნგრეთის წინააღმდეგ, ,,Magyar Helsinki v. Hungary’’,

8 November 2016. Application No. 18030/11, &194-196.
140

მეგიარ ჰელსინკი უნგრეთის წინააღმდეგ, ,,Magyar Helsinki v. Hungary’’,

8 November 2016. Application No. 18030/11, &166-167.
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ამდენად, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ალიკანტისთვის საჯარო
ინფორმაციის

მიწოდების

პროპორციული

და

უფლების

იწვევდა

შეზღუდვა

გამოხატვის

არ

იყო

თავისუფლების,

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის
დარღვევას.
აღსანიშნავია,
სასამართლოს

რომ

ადამიანის

მოცემული

მნიშვნელოვანია

უფლებათა

გადაწყვეტილება

საქართველოში

გათვალისწინებით.

ბოლო

მიმდინარე
პერიოდში

ევროპული

განსაკუთრებით
პროცესების
საქართველოში

მნიშვნელოვნად შეიცვალა მიდგომა პერსონალურ მონაცემთა
დაცვასთან მიმართებაში. დარღვეულია ბალანსი ინფორმაციის
თავისუფლებისა

და

პერსონალური

მონაცემების

დაცვის

ინტერესებს შორის.
როგორც ეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი
პალატის მიერ საქმეზე „Magyar Helsinki v. Hungary“ მიღებულმა
გადაწყვეტილებამ

ცხადყო,

სასამართლო,

მართალია,

ათვითცნობიერებს სახელმწიფოსთვის მინიჭებულ დისკრეციულ
უფლებამოსილებას, დაადგინოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა
და საჯარო ინფორმაციის გაცემას შორის ბალანსი, თუმცა, იმ
შემთხვევაში, როდესაც საკითხი ეხება მაღალი საჯარო ინტერესის
შემცველ

ინფორმაციას,

ვალდებულებას,

ის

სახელმწიფოებს

გაითვალისწინოს

ინფორმაციის

აკისრებს
მიმართ

არსებული მაღალი საჯარო ინტერესი და გახადოს ის საჯაროდ
ხელმისაწვდომი.

დასკვნა
რამდენადაც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, პრაქტიკაში ხშირია
შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის თავისუფლების უფლების
განხორციელებით ზიანი ადგება პირის პერსონალურ მონაცემთა
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დაცვის

უფლებას

და,

მეტწილად,

ზღვარი

ზემოაღნიშულ

უფლებებს შორის იშლება. მეორე მხრივ კი, პარადოქსია, მაგრამ
ხშირია

შემთხვევა,

როდესაც

ინფორმაციის

თავისუფლების

უფლების შეზღუდვას აქვს ადგილი პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის უფლების ძალიან მაღალ ხარისხში დაცვის საფუძვლით,
რაც კარგად გამოიკვეთა ნაშრომში წარმოდგენილი როგორც
შიდაეროვნული პრაქტიკის კვალობაზე, ასევე ევროსასამართლოს
საქმეში „Magyar Helsinki v. Hungary.’’
ვფიქრობთ, აღნიშნული პრობლემის არსებობა განპირობებულია
თავად

სახელმწიფოების

მხრიდან

არასაკმარისი

ხარისხით

თოთოეული ამ უფლების შინაარსის განსაზღვრით. აშკარად
შეინიშნება, რომ სახელმწიფოები, მათ შორის საქართველო (აქ
მოქმედი

საჯარო

დაწესებულებები)

არასწორად

აღიქვამენ

ინფორმაციის თავისუფლების ცნებას და ვერ განსაზღვრავენ
პრიორიტეტულად,

რა

ასპექტებით

შეიძლება

რეალიზდეს

ინფორმაციის თავისუფლება და როდის დგება დღის წესრიგში
პერსონალური მონაცემების უფლების დაცვის საკითხი. ეს დღეს
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ქართულ პრაქტიკაში და
რომლის გამოც ხშირად ირღვევა პირის კონსტიტუციური უფლება
ინფორმაციის თავისუფლებაზე.
ალბათ, დროის სვლასთან ერთად სასამართლო პრაქტიკის უფრო
მნიშვნელოვნად განვითარება ხელს შეუწყობს სახელმწიფოში
სწორი აღქმის დამკვიდრებას ზემოაღნიშნულ უფლებათა შორის
ზღვარის

დადგენის

საკითხში.

რთულია,

როდესაც

საჯარო

დაწესებულება გზღუდავს უფლების რეალიზაციის ნაწილში იმის
გამო, რომ იგი კანონისგან განსხვავებულად განმარტავს ამა თუ იმ
უფლებას

და

გიწევს

უფლების

რეალიზაცია

სასამართლო

მექანიზმების გამოყენებით, ეს უკანასკნელი კი დროსთან და
ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რაზედაც ბევრმა
შეიძლება უარიც კი განაცხადოს და ლეგალური საფუძველი
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მოთხოვნისა

დარჩეს

შეზღუდული,

რაც,

რა

თქმა

უნდა,

უსამართლოა.
საკითხის კვლევის ფარგლებში, ნათელი გახდა, რომ, მეტწილად,
მონაცემთა სუბიექტებს არც კი აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ
რისი უფლება აქვთ მათ, რა მექანიზმით შეუძლიათ დაიცვან
საკუთარი უფლებები. ასევე ნათლად ჩანს ისიც, რომ თავად
მონაცემთა დამმუშავებელი ორგანიზაციებიც უხეშად არღვევენ
ხშირად ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს
კანონით

გათვალისწინებულ

მოთხოვნებს

და

იმაზე

მეტი

მასშტაბურობით ამუშავებენ პირის პერსონალურ მონაცემებს,
ვიდრე ეს მათ აქვთ კანონით განსაზღვრული. აღსანიშნავია ისიც,
რომ საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის

ინსპექტორის

აპარატი

ამ

სფეროში

არსებულ

პრობლემებზე და ახდენს ადეკვატურ რეაგირებას.
იმედს ვიტოვებთ, რომ სამომავლოდ შეიცვლება არსებული
ტენდენცია და წლიდან წლამდე არა თუ გაიზრდება, არამედ
მნიშვნელოვნად

შემცირდება

პერსონალურ

მონაცემთა

დამუშავების სფეროში არსებულ სამართალდამრღვევთა რიცხვი
და სწორად იქნება გააზრებული ინფორმაციის თავისუფლებისა და
პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის

უფლებას

შორის

ურთიერთმიმართება და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საჯარო
დაწესებულების

მხრიდან

მიღებული

იქნება

კანონიერი და დასაბუთებული გადაწყვეტილება.
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ობიექტური,

მარინა მასურაშვილი
ლიკა გაგნიძე
საჯარო სივრცეში ვიდეოთვალთვალის განხორციელების
სამართლებრივი რეგულირება

შესავალი
ბოლო პერიოდში ვიდეოთვალთვალის განხორციელება საჯარო
სივრცეში ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი გახდა. უამრავი კერძო
თუ საჯარო ორგანიზაცია ახორციელებს ვიდეო კონტროლს,
თანდათან

იზრდება

საზოგადოებრივი

თავშეყრის

საზოგადოებრივ
ჩანაწერების

მიმართ.

ემსახურება

ინტერესი

ქუჩასა

და

შენობებსა

თუ

ვიდეომონიტორინგისა

და

ადგილებში,

ტრანსპორტში

ვიდეოთვალთვალს
საზოგადოების

მოქალაქეთა

ხშირია

შემთხვევები,

არამართლზომიერად

როდესაც

იყენებენ,

რაც

უარყოფით დამოკიდებულებას იწვევს. ეს თემა
იმ

პრობლემების

დაკავშირებულია

წარმოჩენას,

ვიდეო/აუდიო

არამართლზომიერად

რომელიც

მონიტორინგის

განხორციელებასთან

და

მის

თანმდევ

პრობლემებთან. სწორედ აღნიშნულმა ფაქტორებმა განაპირობა
ჩვენი დიდი ინტერესი თემის მიმართ. მომდევნო თავებში
განხილულია

საჯარო

სივრცეში

ვიდეოთვალთავლის

განხორციელების საკითხი, სადაც საუბარი იქნება ზოგადად
ვიდეოკონტროლის

განხორციელებაზე

საზოგადოებრივ

ადგილებში, ორგანიზაციებსა და სხვა საჯარო დაწესებულებებში.
ასევე, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონით ვიდეოთვალთვალის განხორციელების რეგულირება;
ვიდეოთვალთვალის

განხორციელება

კერძო

და

საჯარო

ორგანიზაციების მიერ; საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა
და

საზოგადოებრივ

ტრანსპორტში

ვიდეოთვალთვალის
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განხორციელების

რეგულირება;

გამაფრთხილებელი

ვიდეოთვალთვალის

ნიშნების

არსებობის

შესახებ

აუცილებლობა;

ვიდეოთვალთვალის განხორციელების მიზანი და

კანონიერება;

თემაში წარმოდგენილი გვაქვს სასამართლო პრაქტიკა.

1.

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონი“141

2012 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიზანია
პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას უზრუნველყოფილი
იყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის,
საქართველოს

კონსტიტუციით

გარანტირებული

პირადი

ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა. კანონის პრინციპები და
დებულებები განსაზღვრავს მკაცრ მარეგულირებელ
რომელიც
ადამიანის

აუცილებელია
საყოველთაოდ

დემოკრატიულ
აღიარებულ

ჩარჩოს,

საზოგადოებაში
უფლებათა

და

თავისუფლებათა დასაცავად. ამასთან, სახელმწიფო ვალდებულია,
შექმნას

ისეთი

სამართლებრივი

მექანიზმები,

რომლებიც

გარანტირებულად უზრუნველყოფს ამ უფლებების დაცულობის
მაღალ

სტანდარტებს.

კანონმდებელმა

მონაცემთა

სუბიექტს

(მოქალაქეს) მიანიჭა უფლება, თავად მიიღოს გადაწყვეტილება,
ვის, რა მიზნითა და რა მოცულობის პერსონალური მონაცემების
დამუშავების უფლება მისცეს. ამ წესიდან გამონაკლისი დასაშვებია
მხოლოდ და მხოლოდ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ
შემთხვევებში, მაშინ, როდესაც საჯარო და კერძო ინტერესები
შესაძლოა,
სწორედ

აღემატებოდეს
ასეთი

განხორციელება,

მონაცემთა

გამონაკლისია

რომელიც

უნდა

სუბიექტის

ინტერესს.

ვიდეოთვალთვალის

გამოიყენებოდეს,

როგორც

,,საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’,
N5669-რს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 28/12/2011.
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აუცილებლობა

და

არა

დამატებითი

კომფორტული

შესაძლებლობა.
2.

ვიდეოკონტროლის

განხორციელება

კერძო

და

საჯარო

ორგანიზაციების მიერ
აღსანიშნავია,

რომ

ვიდეოთვალთვალი

საზოგადოებრივ

განსხვავდება

სხვა

ადგილებში

ხერხით

მონაცემების

დამუშავებისაგან, რადგან მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის
გათვალისწინებით,

მონაცემთა

დამუშავება

არ

არის

დამოკიდებული მონაცემთა სუბიექტის ნებაზე. სწორედ ამიტომ
კანონი

მკაცრად

განსაზღვრავს

ვიდეოთვალთვალის

გზით

მონაცემთა დამუშავების ისეთ მიზნებს, როგორიცაა დანაშაულის
თავიდან აცილება, პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვა,
არასრულწლოვნის მავნე ზეგავლენისაგან დაცვა, საიდუმლო
ინფორმაციის დაცვა.
საქართველოში დღეს არაერთი კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციის
მიერ

ხდება

ვიდეოთვალთვალის

სისტემების

მეშვეობით

მონაცემების დამუშავება. საჯარო მმართველობის ორგანოები
საკუთარი

უფლებამოსილებების

განხორციელების,

განსაკუთრებით, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების
დაცვის მიზნით იყენებენ მთელ რიგ პრევენციულ ღონისძიებებს.
ვიდეოთვალთვალი

არის

ის

ტექნიკური

შესაძლებლობა,

რომლითაც ხდება აღნიშნული მიზნის მიღწევა. ამ შემთხვევაში
ერთმანეთს

უპირისპირდება

საჯარო

ინტერესი

ასეთი

ღონისძიების განხორციელებაზე და პერსონალური მონაცემების
დაცვის

ინტერესი.142

ვიდეოთვალთვალის

ხშირად
სისტემებს

ფიქსირდება

ფაქტები,

აუდიოჩაწერის

როცა

ფუნქციაც

გააჩნიათ და, შესაბამისად, ორგანიზაციები სხვადასხვა მიზნის
142 ტურავა პ., ავალიშვილი ლ., ჯორბენაძე ს., ინფორმაციის თავისუფლება
- გზამკვლევი საჯარო დაწესებულებებისთვის (მეორე გამოცემა), 15
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მისაღწევად

ვიდეომონიტორინგთან

აუდიომონიტორინგსაც

მიმართავენ.

ერთად

ეს

უკანასკნელი,

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და დასაქმებულთა
კონტროლის

მიზნით,

განსაკუთრებით

ხშირად

გამოიყენება

მომსახურების ადგილებში (სავაჭრო ობიექტებში, აფთიაქებში,
საფინანსო ორგანიზაციებში). მომსახურების გაწევის მიზნით
აუდიოჩაწერა

უმრავლეს

კანონმდებლობასთან.

შემთხვევებში

მაგალითად,

შეუსაბამოა

სააფთიაქო

მოქმედ
ქსელებში

აუდიოჩაწერისას კონტროლის ქვეშ ექცევიან მომხმარებლები,
რომლებიც
შესახებ

ფარმაცევტებთან
ინფორმაციას

პერსონალურ
დღესდღეობით

კომუნიკაციისას

ამჟღავნებენ,

მონაცემთა

დაცვის

ქვეყანაში

საკმაოდ

ჯანმრთელობის

რომლის

დასაცავად

ინსპექტორის
მაღალი

მიერ

სტანდარტია

დადგენილი.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

„პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის

შესახებ“ საქართველოს კანონი ნათლად და მკაფიოდ ადგენს
ქუჩასა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასევე საჯარო და კერძო
დაწესებულებების მიერ გარე პერიმეტრსა და სამუშაო ადგილზე
ვიდეოთვალთვალის

განხორციელების

წესსა

და

მიზნებს,

ორგანიზაციების უმრავლესობა ვიდეოთვალთვალის სისტემის
შედეგად

მოპოვებულ

ჩანაწერებს

იყენებს

სხვა,

კანონთან

შეუთავსებელი მიზნებისთვისაც, მაგალითად, თანამშრომლების
ქცევის გასაკონტროლებლად, რაც ცალსახად სცდება მონაცემთა
დამუშავების კანონით გათვალისწინებულ მიზნებს.
დღეს უკვე წარმოუდგენელია სხვადასხვა სივრცის - სკოლების,
ბაგა-ბაღების, რესტორნების, მაღაზიების, ქუჩების... - არსებობა
ვიდეოთვალთვალის

გარეშე.

ვიდეოთვალთვალის

განხორციელების მიზანი ხშირად საკმაოდ ლეგიტიმურია მშობელს აქვს ინტერესი, იცოდეს, როგორ ექცევა მასწავლებელი
მის შვილს; მაღაზიებში ის აუცილებელია ქურდობის პრევენციისა
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და გამოვლენისთვის; რესტორნებსა და ქუჩებში - უსაფრთხოების
უზრუნველყოფისთვის.

თუმცა,

მიუხედავად

მიზნის

კანონიერებისა, ჩვენ გვაქვს უფლება, ყველა ორგანიზაციისგან
მივიღოთ პასუხები შემდეგ ძირითად კითხვებზე:
•

ვის მიუწვდება ხელი ვიდეოჩანაწერებზე?

•

რამდენ ხანში ნადგურდება ვიდეოჩანაწერები?

•

ხდება თუ არა ვიდეოჩანაწერების ასლების გადაღება და
მესამე პირებისთვის მათი გადაცემა?

•

შესაძლებელია თუ არა ვიდეოჩანაწერის ასლის პირადი
მიზნებისთვის გადაწერა.

ვიდეოთვალთვალის

განხორციელებისას

გადამწყვეტი

მნიშვნელობა აქვს ვიდეომონიტორინგის მიზანს და არა სისტემის
ტექნიკურ მახასიათებლებს. საქართველოს კანონი „პერსონალური
მონაცემების დაცვის შესახებ“ ამომწურავად განსაზღვრავს იმ
მიზნებს,

რომელთა

ვიდეოთვალთვალის
განსხვავებულია

მისაღწევადაც
გამოყენება,

შენობისა

და

შესაძლებელია

თუმცა

რეგულაცია

სივრცის

სპეციფიკის

გათვალისწინებით. ქუჩასა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში
ვიდეოთვალთვალი დასაშვებია შემდეგი მიზნების მისაღწევად:
•

დანაშაულის თავიდან აცილება;

•

პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვა;

•

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა;

•

არასრულწლოვანთა მავნე ზეგავლენისაგან დაცვა.

ტერმინი „ქუჩა“ მოიცავს პარკს, სკვერს, სათამაშო მოედანს,
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებასა და სხვა თავშეყრის
ადგილს.143

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაციები
ვიდეოთვალთვალის განხორციელების შესახებ, 2014, გვ.2 იხ.,
143
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3.

რა შემთხვევებში განიხილება ვიდეოჩანაწერი პერსონალურ
მონაცემად?

ვიდეოთვალთვალის სისტემის მეშვეობით განხორციელებული
ჩანაწერი პერსონალურ მონაცემად განიხილება, როდესაც:
• შესაძლებელია

მასზე

აღბეჭდილი

ადამიანის

სახის

გამოსახულების გარჩევა (პირდაპირი იდენტიფიკაცია) ან
• ადამიანის სახის ნაკვთების გარჩევა შეუძლებელია, მაგრამ
სისტემის

მიერ

ადამიანის

დაფიქსირებული

ქცევის

მონაცემებთან

ნივთების

მახასიათებლებით,

შედარებით

იდენტიფიცირება

მათი

შესაძლებელია

ან/და
სხვა
პირის

იდენტიფიკაცია).

(არაპირდაპირი

მაგალითად, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლის
მიერ

სხვა

სატრანსპორტო

საშუალების

დაზიანების

შემთხვევაში ვიდეოჩანაწერში დაფიქსირებული სანომრე
ნიშანი გამოიყენება იმ მანქანის მფლობელის ვინაობის
დასადგენად

(ავტოსატრანსპორტო

საშუალების

მფლობელის შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა), რომლის
მიზეზითაც მოხდა დაზიანება.
ვიდეოთვალთვალის სისტემის დაყენების შემთხვევაში, საჯარო და
კერძო

დაწესებულებები

ვალდებულნი

არიან,

თვალსაჩინო

ადგილას განათავსონ შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშანი.
როგორც

საკითხის

დროს

შესწავლის

გამოიკვეთა,

ვიდეოთვალთვალის სისტემების გამოყენების მიზანი ხშირად
სცდება კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებს. ორგანიზაციები
ვერ ასაბუთებენ მათ მიერ ვიდეოთვალთვალის განხორციელების
შესახებ

გადაწყვეტილებას

და

ვერ

ახდენენ

კანონით

<https://personaldata.ge/manage/res/docs/recommendation/video%20surviellance
-recommendation-final.pdf>
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განსაზღვრული მიზნის იდენტიფიცირებას. განსაკუთრებით უნდა
აღინიშნოს იმ საკანონმდებლო მოთხოვნის შეუსრულებლობა,
რომელიც კერძო და საჯარო დაწესებულებებს ავალდებულებს,
დასაქმებულ

პირებს

ინფორმაცია

წერილობითი

სამუშაო

ფორმით

ადგილზე

მიაწოდონ

ვიდეოთვალთვალის

განხორციელებისა და მათი უფლებების შესახებ. მაგალითად:
ერთ-ერთი

ორგანიზაციის

ხორციელდებოდა

მიერ

დაგვიანების

ვიდეო

მონიტორინგი

შემთხვევაში

დასაქმებულთა

მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამოყენების მიზნით,
მაშინ, როდესაც თანამშრომლები არ იყვნენ ინფორმირებულნი
ამის

შესახებ.

პერიმეტრზე,

უმეტეს
არ

შემთხვევებში,
არის

შენობებსა

განთავსებული

და

გარე

მიმდინარე

ვიდეოთვალთვალის შესახებ გამაფრთხილებელი ნიშნები და
მონაცემთა

სუბიექტებს

არც

სხვა

ფორმით

მიეწოდებათ

144

ინფორმაცია კონტროლის თაობაზე.

4.

ვიდეოკონტროლის

განხორციელების

შესახებ

გამაფრთხილებელი ნიშნების აუცილებლობა
ვიდეოთვალთვალის

განხორციელებისას

მონაცემთა

დამმუშავებელი ვალდებულია, თვალსაჩინო ადგილას განათავსოს
გამაფრთხილებელი ნიშანი, რომლის განთავსების ადგილი და
მასზე დატანილი წარწერა და გამოსახულება აღქმადი უნდა იყოს
კონტროლის სივრცეში მოხვედრილი ნებისმიერი ადამიანისთვის.
თუ

ვიდეოკონტროლის

სივრცე

მოცულობით

დიდია,

შესაძლებელია როგორც რამდენიმე, ისე - სივრცის შესასვლელში
ერთი გამაფრთხილებელი ნიშნის განთავსება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოში, თბილისი,
2014, 15 იხ.,
<https://personaldata.ge/manage/res/docs/Data%20Protection%20Report%20201
3-2014.pdf>
144

125

5.

სასამართლო

პრაქტიკა

ანტონოვიჩი

მონტენეგროს წინააღმდეგ
დღესდღეობით

ერთ-ერთი

ვიდეოთვალთვალი

და

მირკოვიჩი

145

აქტუალური

აუდიტორიაში,

საკითხია

სადაც

ლექციები

მიმდინარეობს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
საქმეზე „ანტონოვიჩი და მირკოვიჩი მონტენეგროს წინააღმდეგ“
გადაწყვეტილება მიიღო. მათემატიკის ორი ლექტორის მიმართვის
საფუძველზე აუდიტორიების ვიდეოკამერებით აღჭურვა პირად
ცხოვრებაში გაუმართლებელ ჩარევად მიიჩნიეს. ყველაფერი 2011
წელს

დაიწყო,

მათემატიკის

როდესაც

სკოლის

ვიდეოკამერების

მონტენეგროს

დეკანმა

დაეყენება

უნივერსიტეტში

რამდენიმე

გადაწყვიტა,

აუდიტორიაში

ვიდეოთვალთვალის

მიზნად კი უნივერსიტეტის ქონების, ადამიანების უსაფრთხოების
დაცვა და სასწავლო პროცესის მეთვალყურეობა დაასახელა.
მათემატიკის

ლექტორები

უკმაყოფილოები
მირკოვიჩმა
კამერის

დარჩნენ.

განაცხადეს,

დაყენებამ

მათი

დეკანის

გადაწყვეტილებით

პროფესორებმა,

რომ

ანტოვიჩმა

აუდიტორიაში

პირადი

ცხოვრების

და

სათვალთვალო
პატივისცემის

უფლება შელახა. საკუთარი უფლებების დასაცავად პროფესორებმა
მონტენეგროს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უწყებას მიმართეს,
რომელმაც დაადგინა, რომ ვიდეოთვალთვალი არ შეესაბამებოდა
კანონმდებლობას. უნივერსიტეტს ვიდეოკამერების დემონტაჟი
დაევალა.

პროფესორებმა

ფულადი

კომპენსაციის

მისაღებად

ადგილობრივ სასამართლოს მიმართეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, პროფესორები
VS მონტენეგრო-რა დაადგინა ევროსასამართლომ აუდიტორიებში
ვიდეოთვალთვალის საქმეზე, 2017. იხ.,
https://personaldata.ge/ge/profesorebi-vs-montenegro-ra-daadginaevrosasamartlom-auditoriebshi-videotvaltvalis-saqmeze/829
145

126

მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ
უნივერსიტეტის

აუდიტორია

ვიდეოთვალთვალის

საჯარო

განხორციელება

სივრცეა,

რომელშიც

პირადი

ცხოვრების

უფლებას ვერ შელახავდა. პროფესორებმა საკუთარი უფლებების
დაცვა

ადამიანის

გააგრძელეს.

უფლებათა

ევროპულ

სასამართლოში

ევროსასამართლომ

განმარტა,

რომ

პირადი

ცხოვრების უფლება თავის თავში მოიცავს პირის უფლებას,
განავითაროს ურთიერთობები სხვა ადამიანებთან მაშინაც კი, თუ
ეს ურთიერთობა სამუშაო პროცესის დროს ხდება.
სასამართლომ გაითვალისწინა წარსულში მიღებული არაერთი
გადაწყვეტილებაც, სადაც აღნიშნულია, რომ პირადი ცხოვრების
ცნება მოიცავს პროფესიული ხასიათის საქმიანობასაც, ვინაიდან
ადამიანების

უმეტესობას

გარე

სამყაროსთან

კომუნიკაციის

საშუალება სწორედ სამსახურებრივი ურთიერთობის ფარგლებში
ეძლევა.

შესაბამისად,

სასამართლომ

სამუშაო

სივრცეში

დასაქმებულის მიმართ განხორციელებული ფარული თუ აშკარა
ვიდეოთვალთვალი მის პირად ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ჩარევად
ჩათვალა, ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა დაადგინა
და

მონტენეგროს

პროფესორების

სასარგებლოდ

1000

ევროს

ანაზღაურება დააკისრა. საინტერესოა, რომ მოსამართლეთა ნაწილი
არ დაეთანხმა უმრავლესობის გადაწყვეტილებას და განსხვავებული
აზრი დააფიქსირა. მათ მიიჩნიეს, რომ ვიდეოთვალთვალი თავისი
არსით არ წარმოადგენს პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლებაში
ჩარევას და თითოეულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს
საქმის კონკრეტული გარემოებები, როგორიცაა ვიდეოთვალთვალის
განხორციელების სივრცე, მონიტორინგის სისტემატურობა, ჰქონდათ
თუ არა მონიტორგინის ქვეშ მყოფ პირებს პირადი სივრცის
დაცულობის მოლოდინი, იყვნენ თუ არა ისინი გაფრთხილებული
ვიდეოთვალთვალის შესახებ და სხვა.
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ამ საკითხთან მიმართებაში ძალიან საინტერესოა საქართვლოს
პრაქტიკაც.
საინტერესოა ისიც, რომ სასამართლოს მიერ დღემდე განხილული
საქმეები

ეხებოდა

განხორციელებულ
სასამართლომ

დასაქმებულის

მიმართ

ვიდეოთვალთვალს,

სამუშაო

სივრცეში

ამ

ღიად

ფარულად

შემთხვევაში

კი

განხორციელებული

ვიდეოთვალთვალის ლეგიტიმურობა შეაფასა. ევროსასამართლოს
ეს

გადაწყვეტილება

კიდევ

ერთხელ

ადასტურებს,

რომ

დამსაქმებლებს ევალებათ დასაქმებულთა პირადი ცხოვრების
პატივისცემის უფლების დაცვა და ამ უფლების შეზღუდვა
დასაშვებია

მხოლოდ

კანონმდებლობით

გათვალისწინებულ

შემთხვევებში.
მართალია, გადაწყვეტილება შესასრულებლად სავალდებულოა
მხოლოდ მონტენეგროსთვის, თუმცა, მასში განვითარებული
მსჯელობა

მნიშვნელოვანია

დამსაქმებელთა

და

დასაქმებულთათვის ევროპული კონვენციის ხელმომწერ სხვა
სახელმწიფოებში, მათ შორის, საქართველოში. გადაწყვეტილება
ასევე დაეხმარება სახელმწიფო ორგანოებს, გაითვალისწინონ
სასამართლოს

მიდგომები

და

მიიღონ

შესაბამისი

ზომები

კონვენციის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად.

სს „ა“ და „ტურნიკეტი“146
ამ

საკითხთან

დაკავშირებით

საინტერესოა

პერსონალურ

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ერთ-ერთი გადაწყვეტილება
ვიდეოთვალთვალის

სისტემების

მეშვეობით

პერსონალური

მონაცემების დამუშავებისა და შენობაში (სამუშაო ადგილზე)
შესვლისა

და

გასვლის

აღრიცხვის

მიზნით

კომპანიაში

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილება №გ1/007/2016 სს „ა“-ს შემოწმების დასრულების შესახებ, თბილისი, 2016.
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დასაქმებულ პირთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების
კანონიერების შესწავლის შესახებ. სს „ა“-ს შემოწმების შედეგად
დადგინდა, რომ სავაჭრო ობიექტებში დასაქმებულთა შენობაში
(სამუშაო ადგილზე) შესვლა და გასვლა კონტროლდება უშუალოდ
სავაჭრო ობიექტის მენეჯერის მიერ, ხოლო კომპანიის სათავო
ოფისში - თითის ანაბეჭდის საშუალებით აღრიცხვის სისტემის
(„Biostar

Supremo“-ს

ტექნიკური

გადაწყვეტილებით)

ე.წ.

„ტურნიკეტის“ მეშვეობით. გამოძიებით დადგინდა, რომ სს „ა“-ს
მიერ

ვიდეოჩანაწერის

თანამშრომელთა

გამოყენების

კონტროლი,

მიზანს

რაც

წარმოადგენდა

ცალსახად

არღვევდა

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტს.
რაც შეეხება სს „ა“-ს მიერ აუდიოჩაწერის განხორციელების
კანონიერების საკითხს, შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ სს
„ა“-ს კუთვნილ რამდენიმე სავაჭრო ობიექტში ვიდეოთვალთვალის
სისტემას აქვს აუდიოჩაწერის ფუნქციაც. აღნიშნული სისტემები
შესაბამის ობიექტებზე დამონტაჟებული იყო იმაზე ადრე, ვიდრე
სს „ა“ დაიწყებდა საქმიანობას აღნიშნულ ობიექტებში. ზოგიერთი
აუდიოჩამწერი

სისტემა

აუდიოჩანაწერების

მწყობრიდან

მეშვეობით

ხმისა

არის

და

გამოსული,

საუბრის

გარჩევა

შესაძლებელია მხოლოდ ერთ სავაჭრო ობიექტში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა იმსჯელა სს „ა“-ს
მიერ

კომპანიის

დასაქმებულთა

სათავო
სამუშაო

ოფისში
ადგილზე

და

სავაჭრო

შესვლისა

ობიექტებში
და

გასვლის

აღრიცხვის წესის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონთან შესაბამისობის შესახებ.
ბიომეტრიული მონაცემების ხასიათიდან გამომდინარე, მათი
დამუშავება

კერძო

სამართლის

იურიდიული

პირებისა

და

ფიზიკური პირების მიერ შეზღუდულია და დამუშავების წესი
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სპეციალურად არის განსაზღვრული „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის

შესახებ“

საქართველოს

კანონის

მე-10

მუხლით.

აღნიშნული მუხლის თანახმად, კერძო სამართლის იურიდიული
პირისა და ფიზიკური პირის მიერ ბიომეტრიულ მონაცემთა
დამუშავება

შეიძლება

მხოლოდ

იმ

შემთხვევაში,

თუ

ეს

აუცილებელია საქმიანობის განხორციელების, უსაფრთხოებისა და
საკუთრების

დაცვის,

აგრეთვე

საიდუმლო

ინფორმაციის

გამჟღავნების თავიდან აცილების მიზნებისათვის, თუ ამ მიზნების
სხვა საშუალებით მიღწევა შეუძლებელია ან გაუმართლებლად
დიდ ძალისხმევას საჭიროებს. შემოწმების ფარგლებში, სს „ა“-ს
დასაქმებულთა

ბიომეტრიული

უსაფრთხოებისა

და

ინფორმაციის

მონაცემების

საკუთრების

გამჟღავნების

დაცვის,

თავიდან

კომპანიის
საიდუმლო

აცილების

მიზნით

გამოყენების საჭიროების შესახებ არ განუცხადებია. სს „ა“-ს ასევე
არ მიუთითებია იმის შესახებ, რომ დასაქმებულთა ბიომეტრიული
მონაცემების დამუშავება აუცილებელია მის მიერ საქმიანობის
განხორციელებისათვის.
შენობაში
როდესაც

ამდენად,

შესვლა/გასვლის
სხვა

ძალისხმევის
ბიომეტრიული

აღრიცხვის

საშუალებებით,

გარეშე

მხოლოდ

მიზნით,

მითუმეტეს,

გაუმართლებლად

შესაძლებელია

მონაცემის

დასაქმებულთა

ამავე

დამუშავება

მიზნის
არ

დიდი
მიღწევა

შეესაბამება

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
ზემოაღნიშნულ დანაწესს.

ფრესკოს სკანდალი
ჩვენი აზრით, ვიდეოთვალთვალის

განხორციელების მიზნები

უნდა იყოს ადეკვატური და არ უნდა ლახავდეს პირის ღირსებასა
და

პატივს.

აგრეთვე,

ყველას

უნდა

ჰქონდეს

ინფორმაცია

კონკრეტულ ადგილზე განხორციელებული ვიდეოთვალთვალის
შესახებ.
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ადამიანის

პირად

ცხოვრებაში

ჩარევის

ფორმის,

მასშტაბისა და სენსიტიურობიდან გამომდინარე, დაუშვებელია
ვიდეოთვალთვალი გამოსაცვლელ ოთახებსა და ჰიგიენისთვის
განკუთვნილ

ადგილებში.

ლეგიტიმური

მოქალაქეს

მოლოდინი,

ვიდეომონიტორინგი

არ

აქვს

რომ

გონივრული

მსგავს

განხორციელდება.147

და

ადგილებში
საქართველოში

დაფიქსირებულია ისეთი შემთხვევა, როდესაც ვიდეოთვალთვალი
ხორციელდებოდა ერთ-ერთი მაღაზიის გამოსაცვლელ ოთახებში,
რაც ბუნებრივია, არღვევდა მომუშავე პერსონალის უფლებებს.
გასულ

წელს,

ინფორმაცია,

მედიასაშუალებების
რომ

ვიდეოთვალთვალის

მეშვეობით

სუპერმარკეტების
წესების

გავრცელდა

ქსელი

დარღვევისთვის,

„ფრესკო“

მათ

შორის,

გამოსაცვლელ ოთახებში ვიდეოთვალთვალისთვის, პერსონალურ
მონაცემთა

დაცვის

დააჯარიმა.

ინსპექტორის

კომპანიას

აპარატმა

2000

გამოსაცვლელ

ლარით
ოთახებში

ვიდეოთვალთვალის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა და არსებული
ჩანაწერების განადგურება დაევალა. კომპანიის წარმომადგენელი
განმარტავდა,

რომ

ეს

მაღაზიებში

დასაქმებულ

პირთა

უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვის მიზანს ემსახურებოდა,
ხოლო

ვიდეომონიტორინგის

განხორციელების

საფუძველს

წარმოადგენდა თავად სავაჭრო ობიექტებში დასაქმებული პირების
წერილობითი

მოთხოვნა

მტკიცებულება

კომპანიის

(აღნიშნულის
მიერ

არ

დამადასტურებელი

იქნა

წარმოდგენილი).

ინსპექტირების შედეგად დადგინდა, რომ კომპანია ნამდვილად
ახორციელებდა ვიდეოთვალთვალს სავაჭრო ობიექტების ქალი
თანამშრომლებისთვის განკუთვნილ გამოსაცვლელ ოთახებში.
მაშინ,

როდესაც

პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის

შესახებ

საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტში პირდაპირ
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ,
თბილისი, 2017, 91 იხ.,
<https://personaldata.ge/manage/res/docs/Data%20Protection%20Report%20201
3-2014.pdf>
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წერია:

,,ვიდეოთვალთვალის

გამოსაცვლელ

ოთახებსა

განხორციელება

დაუშვებელია

ჰიგიენისთვის

განკუთვნილ

და

ადგილებში. შესაბამისად, კომპანიას დაეკისრა ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობა

და

განხორციელების

შეწყვეტა,

დაევალა
ასევე

ვიდეოთვალთვალის

მოპოვებული

ჩანაწერების

სრულად წაშლა/განადგურება.

დასკვნა
აღნიშნული

საკითხის

აუდიომონიტორინგთან

შესწავლისას

გამოიკვეთა

დაკავშირებული

ვიდეო

და

გარკვეული

პრობლემები. ის, რომ ვიდეოთვალთვალის განხორციელება იაფი
და ნებადართულია, ავტომატურად არ ნიშნავს მისი გამოყენების
მართლზომიერებას.

ვფიქრობთ,

რომ

ვიდეოთვალთვალის

განხორციელების მიზნები უნდა იყოს ადეკვატური და არ უნდა
ლახავდეს პირის ღირსებასა და პატივს, რაც კონსტიტუციით
მინიჭებული ადამიანის ძირითადი უფლებაა. აგრეთვე, ყველას
უნდა

ჰქონდეს

ინფორმაცია

განხორციელებული

კონკრეტულ

ვიდეოთვალთავლის

ადგილზე
შესახებ;

ვიდეოთვალთვალის სისტემების გამოყენების მიზანი არ უნდა
სცდებოდეს კანონის ფარგლებს. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
შესახებ

საქართველოს

განსაზღვრავს

კანონი“

ნათლად

ვიდეო/აუდიომონიტორინგის

და

მკაფიოდ

მართლზომიერად

გამოყენების წინაპირობებს. ჩვენი აზრით, ხელსაყრელი იქნება
საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით ამ თემაზე
ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება.
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ალექსანდრე კალანდაძე
ხელოვნური ინტელექტის როლი საჯარო მმართველობაში
შესავალი
XX საუკუნის პირველ ნახევარში, სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრმა
პირველად წარუდგინა მსოფლიოს ხელოვნური ინტელექტის
მქონე რობოტთა კონცეფცია. მას შემდეგ მსოფლიო დაინტერესდა
იმით, თუ რამდენად იყო შესაძლებელი მანქანა-დანადგარს
ჰქონოდა

ადამიანის

ინტელექტი,

ან

თუნდაც

მასთან

მიახლოებული. ხელოვნური ინტელექტი, კერძოდ რობოტექნიკა,
ლიტერატურის

სხვადასხვა

ლიტერატურულ

ნაწარმოებებში

მოწყობილობების

აღწერა,

ინტელექტი გააჩნდათ. რა

ჟანრის

საგნადაც

დაიწყეს

რომელთაც
არის

ისეთი

კი

მექანიკური

გარკვეული

ხელოვნური

იქცა.
დონის

ინტელექტი?

ხელოვნური ინტელექტის დეფინიციას სხვადასხვა მკვლევარი
ერთმანეთისგან

განსხვავებულად

აყალიბებს.

შეგვიძლია

რამდენიმე მნიშვნელობის გამოყოფა - 1). „თეორია და განვითარება
კომპიუტერული

სისტემების

ერთობლიობისა,

რომელიც

მოითხოვს ადამიანის ინტელექტს, მის ვიზუალურ აღქმას, ხმის
ამოცნობას, გადაწყვეტილებათა მიღებას და ენათა თარგმნას“ 2).
„კომპიუტერულ

მეცნიერებათა

განშტოება,

რომელიც

ეხება

ინტელექტუალური ქცევის სიმულაციას კომპიუტერებში; მანქანის
უნარი, შეძლოს ადამიანის ინტელექტის იმიტაცია“. ხელოვნური
ინტელექტის დეფინიცია იცვლება იმის მიხედვით, თუ მის რომელ
მხარესთან

მიმართებაში

განიხილება

იგი.

გამოყოფენ

ისეთ

სისტემებს, რომლებიც აზროვნებენ ისევე როგორც ადამიანიები„ძლიერი AI“ და სისტემები, რომლებიც ოპერირებენ ადამიანის

133

აზროვნების ელემენტის გარეშე- „სუსტი AI“148. მათ შესახებ ცოტა
მოგვიანებით გვექნება საუბარი.
მნიშვნელოვანი გარდატეხა ხელოვნური ინტელექტის კვლევაში
დაიწყო უშუალოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ომმა თავი
მოუყარა

სხავდასხვა

ნეირომეცნიერებისა

დარგის
და

მეცნიერებს,

მათ

კომპიუტერული

შორის

მეცნიერიბის

სპეციალისტებს.149 ბრიტანეთში, მათემატიკოსი ალან ტურინგი და
ნევროლოგი გეი ვოლტერი იყო ის ორი ნათელი გონება,
რომლებმაც დაიწყეს ინტელექტის მქონე მანქანების კვლევა. ალან
ტურინგი დაიბადა 1912 წლის 23 ივლისს, ლონდონში. იგი
ფართოდ ცნობილი პირი იყო, ვინაიდან მან დაშიფრა ენიგმას
კოდი, რომელსაც ნაცისტური გერმანია იყენებდა კომუნიკაციის
დამყარების დროს. ალან ტურინგის კვლევამ ასევე მიიყვნა იგი
გაანგარიშების

შექმნისაკენ,

თეორიის

რომელიც

ეხება

პრობლემათა გადაჭრის ეფექტურობას. მან წარადგინა თავისი
იდეა ტურიგის მანქანის მოდელის სახით (აღსანიშნავია, რომ
აღნიშნული ტერმინი დღესაც პოპულარულია კომპიუტერულ
მეცნიერებაში). ტურინგის მანქანა არის აბსტრაქტული მანქანადანადგარი,
სიმარტივისა,
აღმოჩენების

რომელსაც

შეუძლია,

შექმნას

ნებისმიერი

დამსახურებით

მიუხედავად
ალგორითმის

ნევროლოგიაში,

მოდელის
ლოგიკა.

ინფორმაციის

თეორიაში და კიბერნეტიკაში, მკვლევარებს და, მათთან ერთად
ალან ტურინგს, გაუჩნდათ იდეა იმისა, რომ შესაძლებელი იყო
ელექტრონული ტვინის შექმნა. რამდენიმე წლის შემდეგ, მეორე
მსოფლიო ომის დასასრულს, ტურინგმა წარადგინა მისი ფართოდ
ცნობილი ტურინგის ტესტი, რომელიც წარმოადგენდა მცდელობას
განესაზღვრა მანქანა-დანადგარის ინტელექტი. ამ იდეის არსი იყო
What is artificial intelligence (AI), and what is the difference between general
AI and narrow AI? https://goo.gl/gqYgiC, [25.06.2018]
149
AI: 15 key moments in th.e. story of artificial intelligence,
http://www.bbc.co.uk/timelines/zq376fr, [25.06.2018]
148
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შემდეგში - ისეთი კომპიუტერის არსებობა, რომელიც ილუზიას
შეუქმნიდა ადამიანს, რომ მისი მოსაუბრე ნამდვილად პირი და არა
მანქანა-დანადგარი იყო.150
1959 წელს ჩატარდა პირველი ხელოვნური ინტელექტის ვორკშოპი
(Dartmouth

Conference)

ხელოვნური
უშუალო

და

ინტელექტის

საგანს

საფუძველი
მეცნიერებას,

ინტელექტის

მქონე

ჩაეყარა

პირველ

რომლის

კვლევის

მანქანა-დანადგარები

წარმოადგენდა. ამ ვორკშოპზე კარნეგის მელონის უნივერსიტეტის
(CMU) და მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის (MIT)
მეცნიერებმა მოიყარეს თავი, ასევე IBM-ის151 თანამშრომელებმა,
რომლებმაც დაიწყეს ხელოვნური ინტელექტის კვლევა. მომდევნო
წლებში

დიდ

წარმატებას

მიაღწიეს

და

თითქმის

ყველა

ოპტიმისტურად განეწყო მოსალოდნელი ცვლილებებისადმი:152
“20 წელიწადში მანქანებს ექნებათ უნარი შეასრულონ ნებისმიერი
სამუშაო,

რომელსაც

ფარგლებში...
არსებითად

ადამიანი

ხელოვნური
მოგვარდება“154

ასრულებს“153,

ინტელექტის
ვერ

“ამ

შექმნის

დავეთანხმებით,

თაობის

პრობლემა
რომ

ამ

მკვლევარების პროგნოზები გამართლდა მათ მიერ მოცემულ
ვადებში, თუმცა, დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით,
ხელოვნურ

ინტელექტს

ნამდვილად

აქვს

ის

პოტენციალი,

რაზედაც აკეთებდნენ პროგნოზებს იმდროინდელი მკვლევარები.
თუმცა, მიუხედავად ასეთი დადებითი განწყობისა, იმის გამო, რომ
A Short History of Artificial Intelligence, https://dev.to/lschultebraucks/ashort-history-of-artificial-intelligence-7hm, [25.06.2018]
151 IBM (International Business Machines Corporation) — კომპიუტერული
ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელი ერთ-ერთი
უმსხვილესი კორპორაცია მსოფლიოში.
152 A Short History of Artificial Intelligence, https://dev.to/lschultebraucks/ashort-history-of-artificial-intelligence-7hm, [25.06.2018]
153 ჰერბერტ ა. საიმონი, კარნეგის მელონის უნივერსიტეტი, 1959 წელი
154 მარვინ მინსკი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, 1959
წელი
150
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მნიშვნელოვანი აღმოჩენები არ ყოფილა ხელოვნური ინტელექტის
კვლევებით, აშშ-მ და დიდმა ბრიტანეთმა შეწყვიტეს სამეცნიერო
კვლევების დაფინანსება ამ დარგში და ამ ფაქტს ეწოდა „პირველი
ხელოვნური ინტელექტის ზამთარი“. საზოგადოების ინტერესმაც
იკლო, აღარ იყო ის ენთუზიაზმი, რომელიც ამოძრავებდა
მეცნიერებს კვლევების ჩატარებისკენ. ეს პროცესი 1974 წლისთვის
დაიწყო. მოგვიანებით კვლევები ისევ განახლდა, ე.წ. „ექპსერტული
სისტემების“

შემოსვლით.

ასეთ

სისტემების

2

მექანიზმი

არსებობდა: პირველი, მექანიზმები რომლებიც წარმოადგენდა
ფაქტებს და წესებს განსაზღვრულ თემებთან დაკავშირებით.
მეორე,

მექანიზმი,

რომელიც

უფარდებდა

წინა

მექანიზმში

არსებულ წესებს და ფაქტებს უშუალოდ ახალ ფაქტებს. მეორე
„ხელოვნური ინტელექტის ზამთარი“ 80-იანი წლების ბოლო და
90-იანი წლების დასაწყისის ფინანსურ კრიზისს მოყვა. ისეთი
კომპანიები როგორიცაა “Apple” და “IBM”,

კომპიუტერებით

ვაჭრობით ფინანსური ზარალის მიღების გამო, ერთის მხრივ
საზოგადოებას დაეკარგა ინტერესი, ხოლო მეორე მხრივ თვით
ინვესტორებს აღარ სურდათ კაპიტალის დაბანდება ხელოვნური
ინტელექტის კვლევებში.155
მრავალი

წარმატებისა

თუ

წარუმატებლობის

მიუხედავად,

ხელოვნურმა ინტელექტმა მაინც დაიმკვიდრა თავი მეცნიერებაში
და ფართო გამოყენებადი სახეც მიიღო. დღესდღეობით მაქნანადანადგარებმა

ჩაანაცვლა

ადამიანი

სხვადასხვა

სფეროში,

განსაკუთრებით მძიმე მრეწველობაში. ფაქტობვრივად ეს მანქანადანადგარები
საფუძველზე.

ოპერირებენ
ისინი

ხელოვნური

დაპროგრამებული

არიან

ინტელექტის
შეასრულონ

განსაზღვრული სახის მოქმედებები. ზოგიერთ მათგანს შესწევს
უნარი დამოუკლიდებლად მიიღოს ახალი გადაწყვეტილებები,

A Short History of Artificial Intelligence, https://dev.to/lschultebraucks/ashort-history-of-artificial-intelligence-7hm, [25.06.2018]
155
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მიუხედავად იმისა ითვალისწინებს თუ არა ამას მისი ალგორითმი.
ბოლო ორ ათწლეულში, აღინიშნება მზარდი ზრდა ხელოვნური
ინტელექტისა. 2017 წელს

აპარატურისა და პროგრამული

უზრუნველყოფის ბაზარმა 8 მილიარდს მიაღწია და იქმნება
მოლოდინი, რომ 2020 წლისთვის 47 მილიარდს მიაღწევს.
თანდათანობით ხდება ხელოვნური ინტელექტის დახვეწა და მისი
მაქსიმალური

მიახლოება

ადამიანის

ინტელექტთან.

შესაძლებელია საუბარი უფრო ფართო მასშტაბებზე და ხელოვნურ
ინტელექტს ზეადამიანური გონებრივი შესაძლებლობებიც კი
მივანიჭოთ. თუმცა აღნიშნული, გარკვეულწიალად, ოცნების
სფეროს განეკუთვნება.

1.მოქალაქეები და ხელოვნური ინტელექტი
ხელოვნური ინტელექტი ჩვენს გარშემო მრავალი ფორმის სახით
უკვე არსებობდა ათწლეულების გნამავლობაში, თუმცა მხოლოდ
ცოტა ხნის წინ მოხდა მისი უფრო დიდი მოცულობით ჩართვა
ჩვენს

ფიზიკურ

და

ვირტუალურ

გარემოში.

ბოლო

დროს

მიღწეულმა წარმატებებმა ხელოვნური ინტელექტის სფეროში
მსოფლიო

შეიყვანა

დიდ

ინფორმაციულ

ეპოქაში,

რომლის

მზარდი ეკონომიკის განუყოფელ ნაწილს ხელოვნური ინტელექტი
წარმოადგენს.
ხელოვნური

ინტელექტი

ერთგვარად

კომპიუტერების

დაპროგრამებას გულისხმობს, ის ასრულებს იმ მოქმედებებს,
რომლებსაც ჩვეულებრივ მოითხოვს ადამიანის ინტელექტი. ამ
მოქმედებებს მოიცავს უნარი გქონდეს ვიზუალური/სივრცითი
აღქმა, გქონდეს მიზნები და პროგნოზები, შეძლო გარკვეული
მოვლენების შეცნობა და ამის საფუძველზე დასკვნების გამოტანა,
და რაც მთავარია, ადამიანებთან ინტერაქციის უნარი, რომელიც
მუდმივად შესწავლისა და გაუმჯობესების პროცესშია.
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მიუხედავად

იმისა,

რომ

ხელოვნური

ინტელექტის

მიერ

შესაძლებელია შესრულდეს ზემოთხსენებული ამოცანები დიდი
მოცულობის

მონაცემებითა

საშუალებით,

ეს

ფაქტი

თუ

ანალიტიკის

მაინც

არ

გამოყენების

გვაძლევს

საფუძველს

ხელოვნური ინტელექტი ავტომატიზირებულად გავაიგივოთ ამა
თუ იმ ამოცანასთან. ხელოვნური ინტელექტი თანდათან იხვეწება,
იქედან გამომდინარე, რომ ზედამხედველობის ქვეშ დროთა
განმავლობასი ხდება მათი გაუმჯობესება შესწავლის პროცესის
განახლებული
შეგვიძლია
ამოცნობა

რეაგირების

მოვიყვანოთ,
და

ა.შ.

საფუძველზე.

თარგმანის

ერთ-ერთი

მაგალითისთვის

გაკეთება,

გარემოება,

ვიზუალური

რამაც

შესაძლოა

ხელოვნური ინტელექტი ღირებული გახადოს საჯარო სექტორში,
არის

როცა

დიდი

მოცულობის

ინფორმაციის

არსებობის

გარემოებებში არსებობს არასაკმარისი ადამიანური რესურსი ან
თუნდაც ექსპერტების ნაკლებობა, რომლებიც შეძლებდნენ ამ
ინფორმაციის
რუტინული
შესაძლებელი,

ანალიზს.

მეორე

გარემოება

შეიძლება

იყოს

პროცესები,

რომელთა

ავტომატიზაციაა

დროთა

განმავლობაში

გაუმჯობესების

პერსპექტივით. ამ გზების გამოყენებით ხელოვნურ ინტელექტს
შესწევს უნარი შეამციროს ადმინისტრაციული ხარჯები, გადაჭრას
რესურსების განაწილების პრობლემა და გადაწყვიტოს რთული
კომპლექსური ამოცანები.156
მაშასადამე, ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია:
•

გაგება/შეცნობა

•

მონიტორინგი

•

დასაბუთება/არგუმენტაცია

Artificial Intelligence for Citizen Services and Government, Hila Mehr
Harvard Ash Center Technology & Democracy Fellow, August 2017, pp. 3-4,
https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.
pdf [25.06.2018]
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•

პროგნოზირება

•

ინტერაქცია

•

შესწავლა

•

გაუმჯობესება

მსოფლიოს

მასშტაბით,

ტესტირებებს

საჯარო

ხელოვნური

დაწესებულებები
ინტელექტის

ატარებენ
ეფექტური

დანერგვისთვის საჯარო ხელისუფლების სფეროში. აღნიშნული
ტესტირებები ტარდება ფართოდ გავრცელებულ მოქალაქეთა
მომსახურების

სერვისებში,

რომელიც

დაკავშირებულია

მოქალაქეთა შეკითხვებზე პასუხისა და ინფორმაციის გაცემასთან.
მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ შემდეგი: როდესაც
მოქალაქეს აქვს შეკითხვა, ის, როგორც წესი, იძულებულებია
დაელოდოს პირად ვიზიტს, სატელეფონო ხაზს, ან ვებ-გვერდის
მეშვეობით მიიღოს ონლაინ დახმარება საჯარო სამსახურის
თანამშრომლისგან.

ხელოვნურ

ინტელექტს

შესწევს

უნარი

რადიკალურად გააუმჯობესოს მოქალაქეთა ხელმისაწვდომობა
შემოთავაზებულ სერვისებზე, ხდის სერვისს უფრო კომფორტულს
ამოცანათა სწრაფად გადაჭრის გზით (დროის ეკონომიურობის
მხვრივ

ბევრად

დახვეწილია).

ამასთანავე

შესაძლებელია

ხელოვნური ინტელექტი გამოვიყენოთ სხვადასხვა დოკუმენტების
შინაარსის ფორმულირებისთვის, განსაკუთრებით რუტინული
ამოცანებისთვის. ამ მხრივ მრავალი ხელოვნური ინტელექტის
კვლევის

ქეისი,

მოქალაქეთა

სერვისების

მიწოდების

მაგალითებზე, მოიცავს 5 კატეგორიას: შეკითხვებზე პასუხის
გაცემას,

დოკუმენტაციების

შევსებას

და

მოთხოვნილი

დოკუმენტების ძებნას, მარშრუტირებას, თარგმანის გაკეთებას და
დოკუმენტაციის შედგენას.
ხელოვნური

ინტელექტი

ეფექტურად

მოქმედებს

ამ

კატეგორიებში, თუ ის მუდმივად იქნება სწავლის პროცესში.
ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, რომელიც მიზნად ისახავს
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ინტერაქტიული
მომხმარებელთა
კომპიუტერული

ხმოვანი

მოპასუხე

მომსახურების
ამოცანების

სისტემის

ზარებზე

დაყენებას

ან

საბაზისო

ავტომატიზირებას,

არ

იქნება

იმდენად ტრანსფორმაციული როგორც ის პროგრამები, რომლებიც
დროთა განმავლობაში სწავლობენ და უმჯობესდებიან. ხელოვნურ
ინტელექტს ექნება უფრო დიდი ზეგავლენა იმ შემთხვევაში, თუ ის
მართლა

შეამცირებს

ადამიანთა

ადმინისტრაციულ

გამოცდილების

ზრდას.

ხარჯებს,
თუ

მოახდენს

სტრატეგიულად

მივმართავთ გამოყენების საშუალებებს, ხელოვნური ინტელექტის
გამოყენება ეფექტურად მიაწვდის მოქალაქეს შემოთავაზებულ
სერვისს,

ამავე

მოქალაქეთა
მოცემული

დროს

შეამცირებს

ჩართულობისა
მაგალითები

და

ხარჯებს

და

კმაყოფილების

წარმოადგენს

გაზრდის

მაჩვენებელს.

მხოლოდ

საბაზისო

გამოყენების შესაძლებლობას ხელოვნური ინტელექტის უნარჩვევებისა.
თვალსაჩინოებისთვის მოვიყვანთ მაგალითებს, სადაც ხელოვნური
ინტელექტის

გამოყენების

პრაქტიკაა

ნაჩვენები

მოქალაქეთა

მომსახურების სფეროში:
ჩრდილოეთ კაროლინის მთავრობის ოფისში, ე.წ „ჩატბოქსები“
აუდიტორული ან ტექსტური კომპიუტერიზებული სასაუბრო
სისტემები, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის კონცეფციაზეა
დაფუძნებული, ხსნის გადატვირთული სატელეფონო ხაზების
პრობლემას, რომლის ზარები შემოდის უშუალოდ დახმარების
ცენტრში. 90% შეკითხვებისა ძირითადად ეხება ელექტრონული
სისტემების
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პაროლების

აღდგენას,

აღნიშნული

საშუალებას

აძლებს

ოპერატორებს

დრო

დაუთმონ

უფრო

რთულ

და

157

კომპლექსურ საკითხებს.

ნიუ-იორკი გეგმავს იმუშაოს IBM-ის ეხელოვნური ინტელექტის
პლატფორმაზე, „ვოტსონზე“, იმისათვის, რომ შექმნას ახალი
მომხმარებელთა

მომსახურების

სისტემა,

რათა

დაჩქარდეს

მოქალაქეთა მიერ შემოსულ შეკითხვებზე და საჩივრებზე პასუხის
გაცემის პროცესი. მსგავსი სამუშაო უკვე გატარდა ქალაქ სურეიში,
ბრიტანეთის კოლუმბიაში (კანადა), სადაც

IBM „ვოტსონმა“

მხარდაჭერა გაუწია „ჩემისურეის“ აპლიკაციას, შეკითხვებზე
გაცემის პროცესის დაჩქარებისთვის. აპლიკაცია იყენებდა იმ
ინფორმაციას, რომელთა დაკავშირებითაც ვებ-გვერდებზე უკვე
პასუხი გაცემული იყო,

დაახლოებით

მსგავსი შეკითხვების

რაოდენობა 65%-ს წარმაოდგენდა. ვოტსონის სისტემამ, რომელიც
დროთა განმავლობაში სწავლობს, შეისწავლა 3. 000 დოკუმენტი 16
ქალაქის სერვისთან დაკავსირებით და შეუძლია პასუხი გასცეს 10.
000 კითხვას.158
ხელოვნური ინტელექტს აქვს უნარი მოკლე დროში დაალაგოს და
მოძებნოს

მთელი

რიგი

დოკუმენტები.

ერთ-ერთი

შტატის

სახელმწიფო მთავრობა აშშ-ში იყენებს ხელოვნურ ინტელექტს
იმისათვის, რომ დაეხმაროს მოქალაქეებს მოძებნონ მათთვის
სასურველი დოკუმენტი ვებ-გვერდებზე, რომელთა რაოდენობა
მილიონსაც კი აჭარბებს.159 აღნიშნული მოქმედებების ქართულ
რეალობასთან

დაკავშირება

შეგვიძლია

ინფორმაციის

თავისუფლების მაგალითზე მითითებით, რომელსაც ზოგადი
Goldsmith, S., “Artificial intelligence will help create a more responsive
government,”
Government
Technology,
January/February
2017,
https://goo.gl/PMjXmx [18.06.2018].
158 IBM Cognitive Business, “Watson helps cities help citizens”, January 31, 2017,
https://goo.gl/5gnYyu, [15.06.2018]
159 Belfiore, M., “How 10 industries are using big data to win big,”, IBM, July 28,
2016, https://goo.gl/fhUNMc, [20.06.2018].
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ადმინისტრაციულ კოდექსში ერთი თავი აქვს დათმობილი.
მოცემულ შემთხვევაში სზაკ-ის 36-ე მუხლის თანახმად საჯარო
ინფორმაციის

მიწოდებას

უზღუნველყოფს

საჯარო

მოხელე.

საჯარო მოხელის ჩანაცვლება მოხდება უშუალოდ ხელოვნური
ინტელექტის მქონე რობოტექნიკით, რომელიც განსხვავებით
საჯარო

მოხელისაგან

მოთხოვნილ

უფრო

ინფორმაციას

მოკლე

და

ვადებში

აღმოფხვრის

მიაწოდებს
ინფორმაციის

გაცემასთან დაკაშირებულ პრობლემას, კერძოდ ადმინსიტრაციულ
ორგანოები დიდ სირთულეს აწყდებიან სზაკ-ის მე-40-ე მუხლის
პირველ ნაწილთან160 მიმართებაში, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში
ვერ ახერხებენ ამ მუხლით განსაზღვრულ ვადებში ინფორმაციის
მიწოდებას.

ხელოვნური

ინტელექტის

მახასიათებლებიდან

გამომდინარე, მთელი საჯარო ინფორმაციის სისტემის სკანირების
საფუძველზე

უმალვე

შეუძლია

ინფორმაციის

მიწოდება

დაინტერესებული პირისათვის. შესაბამისად მივიჩნევთ, რომ
გაცილებით

შემცირდება

ადმინსიტრაციული

ხარჯები

და

ამაღლდება მოქალაქეთა კმაყოფილების ხარისხიც.
საჯარო

დაწესებულებების

დაყრდნობის

ზრდით

კომპიუტერულ

ადმინისტრაციულ

პროგრამებზე

გადაწყვეტილებათა

მიღების პროცესში, საჯარო მოხელეებს, იურისტებს და მეცნიერმკვლევარებს მოუწევთ ორი არჩევანიდან ერთ-ერთის გაკეთება,
კერძოდ
დამხმარე

-

წაახალისონ

ხელოვნური

ტექნოლოგიურ

ინტელექტი,

საშუალება

როგორც

ადმინსიტრაციულ

წარმოებაში, ან, პირიქით, შეზღუდონ მათი გამოყენება.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდესქის მიხედვით,
საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ
შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია,
დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს.
160
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მანქანათმცოდნეობა არ არის სინგულარული ერთეული, რომლის
აღქმა და გაგება კონკრეტულად რომელიმე მეთოდით იყოს
შესაძლებელი.

მეცნიერთა

ნაწილი

ნაკლებად

გვთავაზობს

სამართლებრივ ანალიზსს ყველა იმ შესაძლო მეთოდზე, რომელიც
ეხება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას ადმინისტრაციულ
სამართალწარმოების

პროცესში.

კონკრეტულ

კონტექსტთან

მიმართებაში უნდა მოხდეს გარკვეული დოქტრინების გამოყენება
და

შეფასება

გარემოებების

მათ

საფუძველზე.

არც

ყველა

ხელოვნური ინტელექტია ერთგვაროვანი, მიუხედავად მათი
ზოგიერთი ფუნქციონალური მსგავსებისა. ზოგიერთი თვისება
იმდენად უნიკალურია, რომ რადიკალრუად განსხვავდება სხვა
მანქანა-დანადგარისგან.
ალგორითმებზე

მიუხედავად

დაყრდნობით,

ამისა,

გარკვეულ

შესაძლებელია

ზოგიერთი

მახასიათებლის გამოყოფა და დასკვნების გაკეთება. მაგალითად,
მიუხედავად იმისა, რომ ალგორითმებს შეუძლიათ ისწავლონ
დამოუკდებლად და ჰქონდეს ავტომატიზირებული მხარდაჭერა,
ადამიანებს

მაინც

უწევთ

იმის

გადაწყვეტა,

თუ

როგორ

განსაზღვრონ ალგორითმები, მოახდინონ მათი ინტეგრირება
ადმინისტრაციულ

პროცესებში

და

ა.შ.

თვითშემსაწვლელი

ალგორითმები არიან ავტონომიურები იმ გაგებით, რომ მათ
შეუძლიათ განუწყვეტლივ იმოქმედონ და აქვთ პოტენციალი მათი
მიერ

გაკეთებული

დასკვნები

შეუფარდონ

მარეგულირებელ

161

ქმედებებს.
აშშ-ს

გარემოს

დაცვის

სააგენტო

(EPA),

აშშ-ის

ვეტერანთა

საქმეების დეპარტამენტი და აშშ-ს სურსათისა და მედიკამენტების
ადმინისტრაცია
გადადის

მხოლოდ

რამდენიმე

ავტომატიზირებულ

მარეგულირებელი

ფუნქციების

უწყებაა,

რომლებიც

მუშაობის

პროცესში

გაუმჯობესების

მიზნით.

161 Coglianese, C., Lehr, D., "Regulating by Robot: Administrative Decision
Making in the Machine-Learning Era" (2017). Faculty Scholarship, pp 1176.

143

რამდენიმე წლის შემდეგ დავინახავთ, რომ სულ უფრო და უფრო
მეტი

სააგენტო,

საჯარო

კიბერდელეგაციას,

იგივე

დაწესებულებები,
რაც

კომპიუტერულ

გამოიყენებენ
პროგრამებზე

დაყრდნობა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში, რომლებიც
საჯარო-სახელისუფლებო ხასიათს ატარებს. ადმინისტრაციული
სამართალწარმოებაში
გამოყენებით,

კერძოდ

ტექნოლოგიების

ხელოვნური

განთავსებით,

გადაწყვეტილებათა
სააგენტოების

კომპიუტერული

ინტელექტის

გაიზრდება

მიღების

მოხელეებს,

პროგრამების

პროცესში

რომ

შეიცნონ

მქონე

შეთანხმებულობა
და

დაეხმარება

კომპლექსური

და

ცვალებადი სამართლებრივი ასპექტები უფრო მარტივად და
მოკლე დროში.

2.სუსტი და ძლიერი ხელოვნური ინტელექტი
ხელოვნური

ინტელექტი

მნიშვნელოვანი

შესწავლის

დიფერენცირება

მოვახდინოთ

კომპიუტერული
სფეროა

და

სუსტ და

მეცნიერების

შეგვიძლია
ძლიერ

მისი

ხელოვნურ

ინტელექტებად. ეს ტერმინები არავითარ კავშირში არ არის ძლიერ
და სუსტ ფიზიოლოგიასთან. ძლიერი ხელოვნური ინტელექტი
შეიძლება განიმარტოს, როგორც არსებული ფემომენი, სადაც
ისეთი მანქანა-დანადგარების შექმნაა შესაძლებელი, რომელთაც
ადამიანის

ინტელექტი

და

ფუნქციები

ექნებათ.

სუსტი

ხელოვნური ინტელექტის მქონე მანქანები არ არიან იმდენად
ჭკვიანები, რომ შეასრულონ სამუშაო დამოუკიდებლად, თუმცა
გარკვეული ინტელექტის არსებობის იმიტაციას ახდენენ. ორივე
ტერმინი რთულად აღსაქმელი და შესაცნობია იმ პირისთვის,
რომელიც ამ სფეროში გარკვეული არ არის, მიუხედავად ამისა
შევეცდებით მარტივი მაგალითებით გადმოვცეთ ამ ორი ტერმინის
არსი.
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სუსტი

ხელოვნური

გამოყენება

დიდი

დანადგარში

ინტელექტი
ხნის

ხდებოდა

-

ამ

ტიპის

განმავლობაში
და

მეტად

ინტელექტის

სხავდასხვა

მანქანა-

პრაქტიკულ

სფეროს

წარმაოდგენს. სწორედ ამიტომ მან ევოლუცია განიცადა, რაც მის
დახვეწაში გამოიხატა. ეს ტერმინი დაფუძნებულია თეორიაზე,
რომ იმის მოლოდინის ნაცვლად, რომ მანქანები გადაიქცევიან
ადამიანის მსგავს ქმნილებებად, ჩვენ უნდა დავავალოთ მათ
შეასრულონ

კომპლექსური

ამოცანების

შესრულება

მათთვის

ინფორმაციის გაცნობით და დაველოდოთ აქედან მომდინარე
შედეგებს. ეს უფრო გამოიყენება იმ კომპანიების მიერ, რომლებიც
საჭიროებენ რობოტებს კონკრეტული ამოცანის შასასრულებლად.
ყოველი მოვალეობა, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულოა,
ინფორმაციის

სახით

პროგრამირების

მეშვეობით,

შეყვანილია
რაც

მანქანა-დანადგარში

უზრუნველყოფს

შესრულებას კონკრეტული ინსტრუქციის მიხედვით.

სამუშაოს

162

ძლიერი ხელოვნური ინტელექტი - ეს არის უახლესი ხელოვნური
ინტელექტი, რომელიც იყენებს ადამიანის გონებას და ცდილობს
შეასრულოს მოქმედებები დამოუკიდებლად, ყოველგვარი გარე
დახმარების გარეშე. ამ ტექნოლოგიის მთავარი მიზანია, რომ
შეიქმნას

მანქანა-დანადგარი,

დამოკიდებული

ადამიანზე

რომელიც

აღარ

გადაწყვეტილებათა

იქნება
მიღების

პროცესში და უშუალოდ საკუთარ თავს დაეყრდნობა ამოცანების
შესრულების დროს. ეს მხოლოდ საწყისი ეტაპია და ჯერ კიდევ
დიდი გზაა იქამდე, სანამ ასეთი მანქანების გამოყენებას შევძლებთ,
თუმცა კვლევები აქტიურად გრძელდება. კონკრეტული მაგალითი
ძლიერი ინტელექტისა არ არის, თუმცა ასეთ ინტელექტს იყენებენ
ჩატ-რობოტები, რომლებიც უშუალოდ ადამიანებს ესაუბრებიან.
„ჩატ-ბოტები“

პასუხი

დამოკიდებულია

ადამიანის

162
Strong
AI
vs.
Weak
AI:
What's
the
https://www.difference.wiki/strong-ai-vs-weak-ai/ [25.06.2018]

მიერ

Difference?
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გაგზავნილ შეკითხვაზე. გაგზავნის დროს იგი არ იყენებს წინასწარ
შეყვანილ ალგორითმს, რათა პასუხი უკან დაუბრუნოს. თუმცა
გარკვეულწილად ამ არეში მისი გამოყენება იგნორირებულია,
ვინაიდან ამ საქმიანობას მნიშვნელოვანი შედეგი კომპიუტერული
მეცნიერებისთვის არ წარმოუდგენია.163
ქვემოთ მოცემულია ცხრილი მოკლე შეჯამების სახით:
ძლიერი

ხელოვნური

ინტელექტი
დეფინიცია

მანქანებს

სუსტი

ხელოვნური

ინტელექტი
შეუძლიათ

ფიქრი

და

დამოუკიდებლად
მოქმედება

არ

დამოუკიდებლად

შეუძლიათ,

შესრულება

ინტელექტის

გარკვეული

იმიტაციას ჰქმნიან.

თუმცა
ქონის

მოქმედებებისა,
როგორც ადამიანებს.
ფუნქციონალურობა

მაგალითები

პროგრესი

163

იქვე.
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ალგორითმები

შესასრულებელი

შენახულია

ამოცანები

კომპიუტერული

შეყვანილია

პროგრამის მეშვეობით

უშუალოდ ხელით.

კონკრეტული

ქარხნების

მაგალითის

დისტანციური

დასახელება რთულია

მანქანა-დანადგარები

საწყისი ფაზა

განვითარების ფაზა

ქართულ იურისპრუდენციის რეალობაშიც გვაქვს

ხელოვნური

ინტელექტის დანერგვის მაგალითი. „ლობოტი“ კომპანია CC Legal
& Advisory-ს იურისტი კიბერ რობოტია, რომელიც იურიდიულ
მომსახურებას უწევს მომხმარებლებს. მას, ჯერჯერობით, მხოლოდ
CT Park-ის ჯარიმის გასაჩივრება შეეძლო, თუმცა მალე პატრულის
ჯარიმის გასაჩივრებასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
საკითხებზე სხვადასხვა სამართლებრივ ანალიზსაც შეძლებს.
აღნიშნული
წარმოადგენს

მოქმედება

ადმინისტრაციული

ადმინსიტრაციულ
უშუალოდ
ერთჯერადი

სამართლებრივ

ჭრლიში

ორგანოს

განხილვით

ინდივიდუალურ

აქტის164

სამართლებრივი

ადმინისტრაციულ

ორგანოში

გასაჩივრების

ინსტიტუტის

გასაჩივრებას
(იგულისხმება
გამოყენება).

ადმინისტრაციულ ორგანოდ გვევლინება უშუალოდ CT Park-ი,
რომლეზედაც

მოხდა

უფლებამოსილებების
ავტოსატრანსპორტო

საჯარო-სამართლებრივი

დელეგირება,
საშუალებების

კერძოდ

პარკირების

ქალაქში

მოწესრიგება,

ხოლო „ლობოტი“ წარმოადგენს ერთგვარ “სუბიექტს”, რომელიც
უწევს იურიდიულ კონსულტაციას საჩივრის წარმდგენ პირს, ამ
შემთხვევაში იმ პირს, რომელიც წარმოადგენს ჯარიმის ადრესატს
და აქვს კანონიერი ინტერესი (თუნდაც სუბიექტური) იმისა, რომ
გაასაჩივრის

აღნიშნული

ინდივდუალურ-ადმინისტრაციული

სამართლებრივი აქტი. კომპანიის ხელმძღვანელის მიერ მიცემულ
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი —
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის
საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი,
რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა
შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტად
ჩაითვლება
აგრეთვე
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მის
უფლებამოსილებას
მიკუთვნებული
საკითხის
დაკმაყოფილებაზე
განმცხადებლისათვის უარის თქმის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული
ორგანოს მიერ გამოცემული ან დადასტურებული დოკუმენტი, რომელსაც
შეიძლება მოჰყვეს სამარლთლებრივი შედეგები.
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ინტერვიუში

მარკეტერისთვის

ნათქვამი

იყო

შემდეგი:

„სითიპარკის“ მიერ თუ მოხდება მანქანის ევაკუაცია, ფეისბუკზე,
„ლობოტს“ ვწერთ მესიჯს და საუბრის პროცესში, Lawbot-ი
თვითონ გისვამთ საჩივრის შესადგენად საჭირო შეკითხვას,
თავდაპირველად, ფაქტობრივი მოცემულობის, შემდეგ კი თქვენი
პირადი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის
ნომერი,
საჩივრის

მისამართი)

შესახებ

შესადგენად

ინფორმაციის

აუცილებელ,

გასაგებად,

იურიდიულ

რაც

მოთხოვნას

წარმოადგენს. ამის შემდეგ, ლობოტი, ავტომატურად, გიგზავნით
PDF ფაილს, რომელსაც ინსტრუქცია მოჰყვება, როგორ უნდა
ამოიბეჭდოს,

ხელი

სად

უნდა

მოეწეროს

და

სად

უნდა

წარმოადგინოთ ეს საჩივარი. მნიშვნელოვანია ის, რომ 5 წუთზე
მეტი ამ პროცესის დასრულებას არ სჭირდება. გარდა ამისა, ბოტის
მეშვეობით, მომხმარებელს შეუძლია, მოვიდეს ჩვენს ოფისშიც,
ადგილზე
როგორც

ამოვუბეჭდოთ
ვხედავთ,

საჩივარი

აღნიშნული

დავაკვალიანოთ“.165

და

პროგრამა

გარკვეულწილად

ინტელექტის ნიშნებს ატარებს და შეუძლია გადაწყვეტილებათა
დამოიკიდებლად
ალგორითმების
ლობოტმა

მიღება,

სწორედაც

მეშვეობით.

სარჩელის

გარდა

შედგენაზეც

ადმინისტრაციული

საპროცესო

გათვალისწინებული

სასარჩელო

კონკრეტულად

კი

რომ

ამისა,
კი

იზრუნოს,

კოდექსის
ფორმის

22-ე

კერძოდ
მუხლით

გამოყენება,

ადმინისტრაციული

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

შესაბამისი
შესაძლებელია

აქტის

უფრო

ორგანოს

ბათილად

ან

ძალადაკარგულად ცნობის სარჩელის შედგენა.
საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკიდან აღსანიშნავია „სოფია“,
ჰუმანოიდი

რობოტი.

სოფია

წარმოადგენს

განვითარებად

ინტელექტუალურ მანქანას. მას აქვს წარმოუდგენელი ადამიანური
„გამარჯობა, ადამიანო, მე ვარ ლობოტი“, – პირველი ქართველი
იურისტი
ბოტი,
Lawbot,
25
ოქტომბერი,
2017
წელი,
https://www.marketer.ge/lawbot-pirveli-iuristi-boti/ [24.06.2018]
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მსგავსება, ემოციათა გამოხატულება, ვიზუალური და სივრცითი
აღქმა და, რაც მთავარია, შეუძლია ადამიანებთან ინტერაქცია.
სოფიას შემქმნელმა, დოქტორი დევიდ ჰანსონმა,
რობოტიქსის“ დამფუძნებელი,

„ჰანსონ

მსოფლიოში სახელი გაითქვა

როგორც ადამიანის მსგავსი რობოტების შემქმნელმა. ამ კომპანიის
რობოტებს შესწევს უნარი განვითარდნენ ისე, რომ შეძლონ
მსოფლიოს

პრობლემათა

გაცილებით

რთულია

გადაჭრა,

რომელთა

ადამიანებისთვის.

მოგვარებაც

სოფიამ

თავისი

პოტენციალი აჩვენა მრავალ ინდუსტრიაში, მათ შორის ბიზნესის
სფეროშიც. იგი პირისპირ ხვდებოდა მთავარ გადაწყვეტილებათა
მიმღებ პირებს საბანკო, სადაზღვეო, ავტომრეწველობის, ქონების
მართვის, მედიისა და გართობის სფეროებში. გარდა ამისა, იგი
გამოჩნდა

როგორც

კონფერენციებზე,

მომხსენებელი

რომლის

თემა

მაღალი

შეეხებოდა

დონის

ხელოვნური

ინტელექტის და რობოტების როლს ადამიანების ცხოვრებაში. მისი
რეპუტაცია

ბიზნესის

სფეროდან

გლობალურ

სოციალურ

ასპარეზსაც წვდება. გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში
სოფიას ოფიციალური როლი ექნება მდგრადი განვითარების
ხელშეწყობისა და ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის
დაცვის საკითხებში. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საუდის
არაბეთმა

მას

მოქალაქეობაც

კი

მიანიჭა.166საუდის

არაბეთი

ითვალისწინების მოქალაქეობის მინიჭების რამდენიმე გზას,
ესენია: ნატურალიზაცია, დაბადებით მოქალაქეობის მიღება,
ქორწინება,

მოქალაქეობის

მინიჭება

წარმოშობით

და

ა.შ.167

აღნიშნულ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტისთვის მოხდა
განსაკუთრებული
საუდის

არაბეთის

წესით

მოქალაქეობის

მონარქის

მიერ

მინიჭება,

მოქალაქეობის

კერძოდ
ბოძებით.

Hanson Robotics, Sophia, http://www.hansonrobotics.com/robot/sophia/,
[23.06.2018]
167 Kingdom of Saudy Arabia, Ministry of Interior, Ministerial Agency of Civil
Affairs,
Saudi
Arabian
Citizenship
System,
pp.
6,
http://www.refworld.org/pdfid/3fb9eb6d2.pdf, [20.06.2018]
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ვინაიდან და რადგანაც, „სოფიას“ არ აქვს ის მახასიათებლები, რომ
გავაიგივოთ ფიზიკურ პირად, ამასთანავე ნების გამოვლენის
თეორიაზე მსჯელობა „სოფიას“ კონტექსტში, რთულია იმის
წარმოდგენა თუ როგორ უნდა ისარგებლოს „სოფიამ“ მოქალაქის
უფლებებით

და

მოვალეობებით,

ან

დაეკისრება

თუ

არა

მოქალაქეობის მიღებით თვით ამ მოქალაქეობის ბენეფიტები?
იგულისხმება

ის

გარემოება,

მოქალაქეებს

ყოველწლიურად

რომ

საუდის

უხდის

არაბეთი

თანხას

თავის

ნავთობის

შემოსავლიდან.
რაც შეეხება ხელოვნური ინტელექტის რეგულუირების სფეროს.
თითქმის ყოველ დღესთან ერთად ჩნდება ახალი დამატებითი
ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იმოქმედებს
ხელოვნური

ინტელექტი

ჩვენს

ყოველდღიურ

ცხოვრებაზე.

აღნიშნულმა ფაქტმა განაპირობა მწვავე დებატების გაჩენა ამ
საკითხის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ელონ მასკს და სტივენ
ჰოკინგს ჰქონდათ გაკეთებულ განცხადება, რომ სწორედ ახლა
არის საჭირო დარეგულირდეს და განისაზღვროს ხელოვნური
ინტელექტის ძირითადი პრინციპები, იმის გათვალისწინებით,
რომ არ გამოიწვიოს პოტენციური ეკონომიკური დისლოკაცია და
ადამიანის ცივილიზაციის განადგურებაც კი. ამ დროისთვის
ფართოდ გავრცელებულია „რობოტიკის სამი კანონი“, რომლის
თანახმად: 1.) რობოტმა არ შეიძლება ავნოს ადამიანს, ან თავისი
უმოქმედობით დაუშვას რომ ადამიანს ზიანი მიადგეს; 2.) რობოტი
უნდა დაემორჩილოს ადამიანის მიერ მიცემულ ბრძანებებს თუ ეს
ბრძანებები არ ეწინააღმდეგებიან პირველ კანონს; 3.) რობოტმა
უნდა დაიცვას თავი, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება პირველ ან მეორე
კანონს.168

სამეცნიერო ფანტასტიკაში აღნიშნავს რობოტის ქცევის წესებს,
რომლებიც პირველად ჩამოაყალიბა აიზეკ აზიმოვმა, 1942 წელს
მოთხრობაში"Runaround".
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ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ იურისტებში არ არსებობს კონსენსუსი
იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ხელოვნური ინტელექტი და
საბოლოო ჯამში რა შესაძლებლობები აქვს მას. აღნიშნული
სფეროს

დარეგულირებას

ზოგიერთი

მიიჩნევს,

როგორც

ინოვაციების შექმნისთვის ხელის შეშლას და თავს არიდებს მის
დარეგულირებას.169 2016 წელს თეთრმა სახლმა წარმოადგინა
ანგარიში სახელწოდებით „მზადება ხელოვნური ინტელექტის
მომავლისთვის“

და

„ეროვნული

ხელოვნური

ინტელექტის

კვლევისა და განვითარების სტრატეგიული გეგმა“. თეთრი სახლი
მასპინძლობს

კონფერენციებს

ხელოვნური

ინტელექტის

რეგულირების თემატიკაზე და ცდილობს მიიროს დამატებითი
ინფორმაცია უშუალოდ საზოგადოებრივი სექტორიდან. იაპონიამ,
ამ მხრივ, 2016 წლის „დიდი შვიდეულის” სამიტზე170 ბიძგი მისცა
საბაზისო წესების შემოღებას რეგულაციის პროცესში. სამხრეთი
კორეა კი აქტიურად აგრძელებს
მუშაობას.

ევროკავშირის

ევროკავშირს

რობოტების ეთიკის ქარტიაზე

პოლიტიკა

განსაზღვრული

ინტელექტის

ეთიკის

მითითებები

ხელოვნური

დაკავშირებით,

ევროკომისია

აქვს

ამ

მხრივ

გამოსცეს

სტანდარტები,

ხელოვნური

სახელმძღვანელო

ინტელექტის
აყალიბებს

მსგავსია,

დანერგვასთან

სპეციალიზირებულ

ჯგუფს, რომელიც შეისწავლის ხელოვნური ინტელექტის მზარდ
როლს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ა.შ.
დასკვნა
მოცემულ ნაშრომში ჩვენ განვიხილეთ მომავლის საჯარო სექტორი,
რომელიც

ძირითადად

ოპერირებას

ახდენს

კომპიუტერული

Should the government regulate artificial intelligence? It already is,
https://goo.gl/xqSQc4, [25.06.2018]
170 პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფოების ჯგუფის
სახელწოდება. დიდი შვიდეულის წევრები არიან აშშ, იაპონია, გერმანია,
დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია და კანადა, იხილეთ
https://goo.gl/8hLVh9, [25.06.2018].
169

151

მეცნიერების

ალგორითმების

მეშვეობით.

ამგვარი

ხედვა

შესაძლოა ზედმიწევნით არ განხორციელდეს, თუმცა არ უნდა
გამოვრიცხოთ ის, რომ ასეთმა გარდატეხამ მაინც შეიძლება
გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები ადმინისტრაციული
ორგანოების

ფუნქციონირებაში,

გადაწყვეტილებათა

მიღების

განსაკუთრებით

პროცესში.

ადმინისტრაციულმა

ორგანოებმა უკვე დაიწყეს ნაბიჯების გადადმა ამ ხედვების
რეალობად ქცევისაკენ, რასაც ადასტურებს ნაშრომში განხილული
პრაქტიკული მაგალითები. ხელოვნური ინტელექტის ანალიზი
გარკვეულწილად ახდენს ამ პროცესების წახალისებას და უფრო
სწრაფ ინტეგრირებას მოცემულ სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ
მოცემული

ანალიზი

მხარს

უჭერს

ადმინისტრაციული

ორგანოების მიერ რობოტექნიკის გამოყენებას, აუცილებლად
უნდა აღვნიშნოთ, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა უნდა
იზრუნონ შესაბამისი მენეჯმენტის სისტემების შემუშავებაზე და
რელევანტური პოლიტიკის გატარებისაკენ, როდის

და როგორ

დანერგავენ

შესაბამისი

ამ

ტექნოლოგიებს,

მოაწყონ

ინფრასტრუქტურა და გაატარონ სხვა ღონისძიებები. ხელოვნური
ინტელექტი არ არის საჯარო სექტორის პრობლემათა გადაჭრის
ერთადერთი გზა, თუმცა, დანამდვილებით შეიძლება იმის თქმა,
რომ ადმინისიტრაციული წარმოების ეფექტურობის გაზრდის
ერთ-ერთ ინოვაციურ საშუალებას წარმაოდგენს.
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