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საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო
საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო 2005 წლის 21 ივნისს დაარსდა.
რელიგიათა საბჭო საქართველოში რელიგიური კონფესიების ყველაზე ფართო ფორუმს წარმოადგენს.
ამჟამად მისი წევრია 32 რელიგიური გაერთიანება.
საბჭოს საქმიანობის ამოსავალი პრინციპებია რელიგიის თავისუფლების დაცვა, რელიგიურ
ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის წახალისება, ტოლერანტული და თანასწორუფლებიანი,
მშვიდობიანი გარემოს დამკვიდრებაზე ზრუნვა, სოციალური პასუხისმგებლობის ერთობლივი
გაზიარება, სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში ჩაბმა.
რელიგიათა საბჭო, ერთი მხრივ, სახალხო დამცველის საკონსულტაციო ორგანოა, ხოლო, მეორე
მხრივ, იგი თანამშრომლობს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებასთან, მედიასა და არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან.
საბჭოს საქმიანობის შინაარსი მისი წევრების მიერ დამოუკიდებლად განისაზღვრება. ამასთანავე,
გარკვეული პერიოდულობით ირჩევა რელიგიათა საბჭოს 5 წევრიანი ანალიტიკური ჯგუფი, რომელიც
საბჭოს გადაწყვეტილებების პროექტებს სთავაზობს.
საბჭო დემოკრატიული დისკუსიების შედეგად იღებს გადაწყვეტილებებს. რელიგიათა საბჭოს
სხდომებზე რელიგიურ გაერთიანებათა წინაშე არსებული სირთულეები და მათი გადალახვის გზები
განიხილება. საბჭო აგრეთვე ცდილობს ერთობლივად წარმართოს სოციალურ-ჰუმანიტარული
საქმიანობა, გამოეხმაუროს საზოგადოებრივ პრობლემებს, რეკომენდაციები მიაწოდოს
ხელისუფლებას.
რელიგიათა საბჭოს საქმიანობას კოორდინაციას უწევს სახალხო დამცველთან არსებული
ტოლერანტობის ცენტრი.
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სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა
საბჭოს რეკომენდაციები

ს

აქართველოს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს წევრი რელიგიური გაერთიანებები ვეყრდნობით და ამოვდივართ 2005 წელს საბჭოს შექმნისა და მოქმედების დეკლარირებული საფუძვლებიდან და მიზნებიდან;
ვითვალისწინებთ საქართველოს კანონმდებლობითა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გამყარებულ რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორუფლებიანობის სამართლებრივ ნორმებს;
ჩვენ-ჩვენი რელიგიური მოძღვრებებიდან და ხსნებული საკნონმდებლო ნორმებიდან გამომდინარე,
მივისწარფვით საქართველოში ტოლერანტული გარემოს განვითარებისკენ;
და ვხელმძღვანელობთ სახელმწიფოსა და რელიგიის გამიჯვნის პრინციპით, რაც საქართველოს კონსტიტუციითაა გარანტირებული;
ყოველივე აქედან გამოდინარე, მივმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას, პოლიტიკურ ორგანიზაციებსა და მედიას შესაბამისი რეკომენდაციებითა და წინადადებებით.
რელიგიათა საბჭოს წინამდებარე რეკომენდაციები გამოხატავს წევრი რელიგიური გაერთიანებების
კონსოლიდირებული ძალისხმევის შედეგად შემუშავებულ საერთო ხედვას იმასთან დაკავშირებით,
თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას საქართველოში ტოლერანტული გარემოს განვითარების, რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორუფლებიანობის სრულფასოვანი დაცვისა და სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიური ნეიტრალობის უზრუნველყოფის გზაზე.
შემოთავაზებული რეკომენდაციები სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს, სახალხო
დამცველის აპარატის, ასევე, ამ სფეროში მოღვაწე ექსპერტების მიერ ჩატარებული ხანგრძლივი
მუშაობის შედეგია, რომელშიც აისახა რელიგიის თავისუფლებისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არსებული სისტემური და კონკრეტული პრობლემები, მათი გადაჭრისა და დაძლევის გზები.
წარმოდგენილი დოკუმენტი მოიცავს რელიგიურ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულზე რეაგირების, თანასწორუფლებიანობის, საკანონმდებლო პრობლემატიკის, რელიგიასთან დაკავშირებული „სახელმწიფო პოლიტიკის”, რელიგიური ორგანიზაციების საკუთრების, დაფინანსების,
კულტურული მემკვიდრეობის, განათლების, სიძულვილის ენისა და მედიაში არსებული პრობლემების აღწერასა და შესაბამის რეკომენდაციებს, რომელთა გათვალისწინება და განხორციელება მნიშვნელოვნად შეცვლის და გააუმჯოსებებს საქართველოში ტოლერანტულ გარემოს.
ყოველივე ამასთან ერთად, რელიგიათა საბჭო ითვალისწინებს და თავის ხმას უერთებს ევროპის
საბჭოს ჩარჩო კონვენციის კომისიისა და რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული
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კომისიის რეკომენდაციებს საქართველოს მიმართ, რომლებშიც აღწერილი პრობლემების გადასაჭრელად საგანგებოდაა ხასგასმული რელიგიათა საბჭოსა და საქართველოს მთავრობის აქტიური
კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობა.
ვიმედოვნებთ, რომ საბჭოს მიერ შემუშავებულ და წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილ რეკომენდაციებს საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდება და მათი განხორციელება მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოში ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაში,
რელიგიის თავისუფლების დაცვასა და თანასწორუფლებიანობის დამკვიდრებაში.
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1. შეუწყნარებლობით მოტივირებული ძალადობა და არაეფექტური გამოძიება
პრობლემა: რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხებიდან ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე და

სისტემური ხასიათის პრობლემას სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება წარმოადგენს. ამ თვალსაზრისით, სახელმწიფო, როგორც წესი, ვერ ასრულებს თავის პოზიტიურ
ვალდებულებას, ზოგიერთ შემთხვევაში კი, თავად ხდება უფლებადამრღვევი. საქმეებზე არაეფექტიანი
გამოძიება, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოვლენილი გულგრილობა და მიკერძოება აძლიერებს
დაუსჯელობის განწყობას, ხელს უწყობს რელიგიურ ნიადაგზე შეუწყნარებლობის გაღრმავებას, დევნისა
და სხვა ტიპის დანაშაულის რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდას. გარდა ამისა, მუდმივად პრობლემურია
ჩადენილი სამართალდარღვევებისთვის სწორი კვალიფიკაციის მინიჭებისა და გამოძიების სისხლის
სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისი მუხლებით წარმართვის საკითხიც.

რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტს
»» სისხლის სამართლის კოდექსის მსგავსად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში მოხდეს სიძულვილის მოტივით ჩადენილი სამართალდარღვევებისთვის პასუხისმგებლობის დამძიმების ზოგადი პირობის ასახვა.
»» რელიგიური შეუწყნარებლობით ჩადენილი დანაშაულის ეფექტური გამოძიებისა და პრევენციის მიზნით სამართალმდაცავი ორგანოების საქმიანობაზე დაწესდეს ეფექტური საპარლამენტო
კონტროლი

საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ
»» გამოვლენილი რელიგიური ძალადობისა და შეუწყნარელობის საქმეებზე უზრუნველყოს დროული, სრულყოფილი, დამოუკიდებელი და ეფექტიანი გამოძიება, რაც გულისხმობს დამნაშავე
პირების გამოვლენასა და დასჯას;
»» რელიგიური შეუწყნარებლობით ჩადენილ დანაშაულებზე უზრუნველყოს გამოძიების სისხლის
სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით წარმართვა, მათ შორის, სიძულვილის მოტივის
იდენტიფიცირება გამოძიების მიმდინარეობის ეტაპზე;
»» შეიმუშაოს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან ბრძოლის სტრატეგიის დოკუმენტი და
ამ ფარგლებში უზრუნველყოს პროკურატურის სისტემაში სპეციალიზებული სამსახურის/ჯგუფის შექმნა, რომელსაც სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიება და საპროკურორო ზედამხედველობა დაევალება;
»» აწარმოოს რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის სრულყოფილი და დეტალური სტატისტიკა და საზოგადოებას პერიოდულად მიაწოდოს ინფორმაცია არსებული მონაცემების შესახებ.
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»» მონაწილეობა მიიღოს სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოს წარმომადგენლებთან პერიოდულ სამუშაო შეხვედრებში რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული დანა-

შაულისა და გამოძიების პროცესში გამოკვეთილი ზოგადი ხასიათის დარღვევებისა და ტენდენციების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით.
»» უზრუნველყოს პროკურორების სისტემური და განგრძობადი გადამზადება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან ბრძოლისა და მათი გამოძიების საკითხებში.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ
»» უზრუნველყოს პოლიციის დროული და ეფექტიანი რეაგირება რელიგიური შეუწყნარებლობით ჩადენილ სამართალდარღვევებზე და ამ პროცესში იმოქმედოს რელიგიური ნეიტრალიტეტის, დისკრიმინაციის დაუშვებლობისა და ადამიანის უფლებების განუხრელი დაცვის მოთხოვნებით;
»» უზრუნველყოს პოლიციის თანამშრომლების სისტემური, განგრძობადი და სპეციალიზებული
გადამზადება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიების, ასევე რელიგიის თავისუფლებისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის საკითხებზე;
»» აწარმოოს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დეტალური სტატისტიკა, მათ შორის,
სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის 31 ნაწილის შესაბამისად, რაც შესაძლებელს გახდის სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების აღრიცხვას.
»» სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ეფექტურად გამოძიების მიზნით, უზრუნველყოს
სამინისტროს სისტემაში სპეციალიზებული სამსახურის ან დანაყოფების შექმნა.

რეკომენდაციები საერთო სასამართლოებს
»» რელიგიური შეუწყნარობლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების საქმეების განხილვისას,
სასჯელის დანიშვნისას, საერთო სასამართლოებმა გამოიყენონ სისხლის სამართლის კოდექსის
53-ე მუხლის 31 ნაწილი, რომლის მიხედვითაც შეუწყნარებლობის (მათ შორის რელიგიური)
მოტივი დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებად ჩაითვლება.
»» სისხლის სამართლის კოდექსის 53-ე მუხლის 31 ნაწილის შესაბამისადაწარმოოს დეტალური და
სრული სტატისტიკა.
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2. ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა
პრობლემა: რელიგიათა საბჭო პოზიტიურად აფასებს საქართველოს პარლამენტის მიერ, მთელი

რიგი წინააღმდეგობის მიუხედავად, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის
მიღებას. კანონის მიღება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო დისკრიმინაციასთან ბრძოლის გზაზე სათანადო სტანდარტებისა და დამატებითი სამართლებრივი მექანიზმების დამკვიდრების თვალსაზრისით.
აღნიშნული ცვლილებების მიუხედავად მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფომ უნდა გააგრძელოს არსებული
მექანიზმების დახვეწისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის დამატებითი პოზიტიური ღონისძიებების
გატარება. ამასთან, პრობლემად რჩება საერთო სასამართლოების მიერ, დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საქმეების განხილვისას, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის
და სხვა შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების გამოყენების საკითხი.

საქართველოს პარლამენტმა
»» ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმების გაძლიერებისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალებების უზრუნველყოფის მიზნით განახორციელოს საკანონმდებლო ცვლილებები „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” საქართველოს კანონსა და სხვა რელევანტურ საკანონმდებლო აქტებში, სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად.
საქართველოს მთავრობამ
»» ხელი უნდა შეუწყოს საჯარო სამსახურში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვას და ამ მიზნით
უზრუნველყოს:
ა) „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონსა და სხვა კანონქვემდებარე აქტებში
რელიგიური ნეიტრალიტეტის სტანდარტის განსაზღვრა და, მათ შორის, სახალხო დამცველთან არსებულ რელიგიათა საბჭოსთან თანამშრომლობით შესაბამისი სახელმძღვანელო დოკუმენტის მომზადება, რომელიც დეტალურად მოაწესრიგებს საჯარო სამსახურში სეკულარული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
ბ) რელიგიის თავისუფლებისა და ანტიდისკრიმინაციული სტანდარტების საკითხებზე საჯარო მოხელეების, პირველ რიგში, პოლიციის, სერვისის მიმწოდებელი საჯარო მოხელეების
სისტემური გადამზადების ხელშეწყობა და მიღებული პროგრესის გაზომვის ქმედითი ინსტრუმენტების დანერგვა;
გ) საჯარო სამსახურში სავარაუდო რელიგიურ დისკრიმინაციულ მოპყრობაზე შიდა მონიტორინგის მექანიზმების პროაქტიური და ეფექტური მუშაობა;

სასამართლო ხელისუფლებამ
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»» მოსარჩელის მიერ რელიგიური დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის მოთხოვნის შემთხვევაში გამოიყენოს დისკრიმინაციის საქმეებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების მიერ დადგენილი პრაქტიკა და სტანდარტები;

»» უზრუნველყოს დისკრიმინირებული ჯგუფებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის
გაზრდა, მათ შორის:
ა) რელიგიის თავისუფლების, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის, დისკრიმინაციის
აკრძალვის სტანდარტებსა და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებულ
საკითხებზე სასამართლო კორპუსის სისტემური გადამზადებით
ბ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის პროგრამებში რელიგიის თავისუფლების,
ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის, დისკრიმინაციის აკრძალვის სტანდარტებსა და
სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხების სათანადო ასახვით.
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3. სიძულვილის ენა
პრობლემა: საჯარო მოხელეები, განსაკუთრებით მაღალი თანამდებობის პირები ხშირად მიმართა-

ვენ სიძულვილის ენას, მათ შორის, რელიგიური ჯგუფების წინააღმდეგ. მსგავსი შემთხვევები აქტიურად შუქდება მედიითაც. აღნიშნული გარემოება, ერთი მხრივ, შეურაცხყოფს რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებს, მეორე მხრივ კი ხელს უწყობს ნეგატიური განწყობებისა და შეუწყნარებლობის დანერგვას, სტიგმისა და სტერეოტიპების გაძლიერებას ცალკეული ჯგუფების მიმართ.
რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპის კომისიის (ECRI) მეხუთე ციკლის ანგარიშში
საქართველოს შესახებ, რომელიც 2016 წლის 1-ლ მარტს გამოქვეყნდა, პოლიტიკოსების მიერ ერთერთ მთავარ პრობლემად დასახელებულია სიძულვილის ენის გამოყენება, რომელიც საზოგადოებაში
შეუწყნარებლობის გამოვლინებას უწყობს ხელს.

საქართველოს მთავრობამ
»» უზრუნველყოს საჯარო სამსახურში სიძულვილის ენის გამოყენების ეფექტური კონტროლი და
რეაგირება. ამ მიზნით შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდეს სახელმწიფო უწყებების ეთიკის კოდექსში;
»» უზრუნველყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული საგანმანათლებლო ღონისძიებები „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” საქართველოს კანონისა და სხვა
რელევანტური საკანონმდებლო აქტებისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის პოლიტიკის შესახებ.

საქართველოს პარლამენტმა
»» შეიმუშაოს ქცევის კოდექსი, რომლის საფუძველზეც პარლამენტის წევრების მხრიდან სიძულვილის ენის იდენტიფიცირება და შეფასება გახდება შესაძლებელი.

ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა
»» უზრუნველყონ საჯარო სამსახურში რელიგიის თავისუფლების, დისკრიმინაციისა და სიძულვილის ენის დაუშვებლობის, ასევე რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვის სტანდარტებთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომელთა სისტემური და
განგრძობადი გადამზადება. ასევე, განახორციელოს შესაბამისი ცვლილებები ადგილობრივი
თვითმართველობის ორგანოების ეთიკის კოდექსში.

პოლიტიკურმა პარტიებმა
»» შეიმუშაონ დეკლარაცია, ზოგადად და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდებში, სიძულვილის ენის მიუღებლობაზე.
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4. სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქმიანობის კონტექსტში
პრობლემა: მთავრობის 2014 წლის 19 თებერვლის N 177-ე დადგენილებით დაფუძნდა საჯარო სამა-

რთლის იურიდიული პირი - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც საქართველოს მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრისთვის ახორციელებს კვლევით, სამეცნიერო-საგანმანთლებლო და სარეკომენდაციო საქმიანობას რელიგიის სფეროში. მთავრობამ სააგენტო შექმნა რელიგიურ გაერთიანებებსა და რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე მომუშავე ძირითად აქტორებთან წინასწარი კონსულტაციების გარეშე, რამაც მსგავსი ინსტიტუციის საჭიროების, მისი მანდატისა და მნიშვნელობის შესახებ
საზოგადოებაში კრიტიკული დისკუსიები გამოიწვია.

საქართველოს მთავრობამ
»» რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინსტიტუციური და საკანონმდებლო
ცვლილებების განხორციელების პროცესში უზრუნველყოს სახალხო დამცველთან არსებული
რელიგიათა საბჭოსა და ამ საკითხებზე მომუშავე სხვა აქტორების მონაწილეობა.
»» გადაიხედოს მთავრობის 2014 წლის 19 თებერვლის N 177-ე დადგენილებით სააგენტოსთვის
გადაცემული უფლებამოსილებები, მათ შორის:
ა) დაზუსტდეს სააგენტოს მანდატი და გახდეს უფრო მკაფიო, მოექცეს რელიგიის თავისუფლებისა და სეკულარიზმის დაცვის ჩარჩოებში, რათა არ მოხდეს მისი უფლებამოსილებების დუბლირება სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან და ბუნდოვანმა კომპეტენციებმა არ
შექმნას თვითნებური მოქმედებების რისკები.
ბ) ამ თვალსაზრისით, არსებული გამოცდილებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რელიგიური ნაგებობების მშენებლობისთვის სააგენტოს მიერ რეკომენდაციის გაცემის წესის გაუქმება, რაც მათი მშენებლობის პროცესში პოლიტიკური მიზანშეწონილობის
არგუმენტების შემოტანის საფრთხეს შეიცავს და წინააღმდეგობაში მოდის მშენებლობის
მოქმედ სეკულარულ სამართლებრივ რეგულაციებთან.

პრობლემა: „რბილი” უფლებამოსილებების მიუხედავად (კვლევა, რეკომენდაციების მომზადება მთა-

ვრობისთვის), რელიგიის თავისუფლების პრობლემატიკამ თავი მოიყარა რელიგიის საკითხთა სააგენტოში. საყურადღებოა, რომ სააგენტოს საქმიანობას დაუკავშირდა რელიგიური გაერთიანებებისთვის
საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ფინანსური რეალიზაცია და კონტროლი. ოთხი
რელიგიური ორგანიზაციისთვის ზიანის ანაზღაურების პრაქტიკის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მათთან
დადებული ხელშეკრულებებით დეტალურად არის განსაზღვრული გადაცემული თანხების მიზნობრივად ხარჯვა. ამასთან, გაფორმებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებს სახელმწიფოსთვის გადაცემული თანხების ხარჯვის კონტროლის ძლიერ ბერკეტებს, მათ შორის, საფინანსო-საბუღალტრო
დოკუმენტებთან დაშვებისა და აუდიტორული შემოწმების შესაძლებლობებს. ამგვარი მექანიზმები
რელიგიური გაერთიანებების შიდა საქმიანობაში ჩარევის შემაშფოთებლად მაღალ რისკებს შეიცა-
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ვს. მეტიც, იმ პირობებში, როდესაც ოთხი რელიგიური გაერთიანებისთვის დაფინანსების გადაცემა
ფორმალურად ზიანის ანაზღაურებას/კომპენსაციას უკავშირდება, გაუგებარია სახელმწიფოს მხრიდან გადაცემული თანხების ამ ფორმით კონტროლის ლოგიკა და სამართლებრივი საფუძველი. ზიანის
ანაზღაურების მოქმედი წესი არ ითვალისწინებს ზიანის ანაზღაურების ობიექტურ, სამართლიან და
განჭვრეტად კრიტერიუმებს, ხოლო ზიანის ოდენობის დაანგარიშებასა და მისი გადახდის პერიოდულობის განსაზღვრას დამოკიდებულს ხდის მთავრობის პოლიტიკურ ნებაზე.

საქართველოს მთავრობას
»» რელიგიური ორგანიზაციებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესსა და პრაქტიკაში მოხდეს რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომიაში ჩარევის რისკების პრევენცია და სახელმწიფოს მიერ გადაცემული თანხების ხარჯვის მიზნობრიობისა და ანგარიშვალდებულებების კონტროლის ხელშეკრულებით განსაზღვრული მექანიზმების გაუქმდება.
»» მთავრობამ არსებითად უნდა გადახედოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის
(#117) დადგენილებას, „საქართველოში რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული
ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესის დამტკიცებისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის შესახებ” და შესაბამისობაში მოიყვნოს სეკულარიზმის პრინციპებთან. კერძოდ:
ა) რელიგიური გაერთიანებებისთვის ზიანის ანაზღაურების მსგავსი მნიშვნელობის საკითხები
უნდა მოწესრიგდეს საკანონმდებლო ორგანოს მიერ კანონის დონის აქტებით მაღალი პოლიტიკური კონსენსუსის საფუძველზე, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ ჩართულობას და
მოახდენს აღმასრულებელი ხელისუფლების თვითნებობის მინიმიზაციას.
ბ) განსახილველი დადგენილება დისკრიმინაციულია, რადგან არ მოიცავს იმ რელიგიურ გაერთიანებებს, რომელთაც საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს ასევე მიადგათ მატერიალური და მორალური ზიანი. შესაბამისად, არსებითია, დროულად აღმოიფხვრას დადგენილებაში დაშვებული დისკრიმინაცია და მოიცვას სხვა რელიგიური გაერთიანებებიც.
»» ზიანის ანაზღაურების პროცესის სამართლიანი წარმართვისათვის, მთავრობამ უნდა დაიანგარიშოს თავდაპირველად მიყენებული ზიანის ოდენობა, სამართლიანად განსაზღვროს მისი საბაზრო ღირებულება და დაადგინოს გადახდის განჭვრეტადი წესი. ცხადია, კომპენსაციის მოდელში ზიანის ანაზღაურებამდე სახელმწიფომ თავდაპირველად უნდა გადაწყვიტოს საბჭოთა
პერიოდში რელიგიური გაერთიანებებისთვის ჩამორთმეული რელიგიურ-საკულტო ნაგებობების დაბრუნების საკითხი.

პრობლემა: სააგენტოს საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს საფინანსო-ქონებრივი

კომისიის საქმიანობა, რომელიც რამდენიმე რელიგიურ გაერთიანებას გადასცემს ან სამართლებრივად აფორმებს ფინანსურ და მატერიალურ სიკეთეებს. აღნიშნული სიკეთეების გადაცემის სამართლებრივი საფუძველი არ არის განსაზღვრული და ის პოლიტიკური მიზანშეწონილობის მიხედვით
ხორციელდება.
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საქართველოს მთავრობას
»» რელიგიური ორგანიზაციებისთვის ფინანსური, ქონებრივი და სხვა მატერიალური სიკეთეების
გადაცემის პრაქტიკა, რომელსაც სააგენტო ახორციელებს, შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის გამიჯვნის პრინციპთან.

პრობლემა: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე კლუბის სტატუსით რიცხულ შე-

ნობასთან დაკავშირებით არსებული გარემოებების შემსწავლელი კომისიის მანდატი და კომპეტენციები სადავოა და რესტიტუციასთან დაკავშრებული საკითხების გადაწყვეტის მიუღებელი პრეცედენტის შექმნის მცდელობაა, რომელიც შენობის კუთვნილების დადგენის მიზანს ისახავს პოლიტიკური (მხარეთა შორის შეთანხმება) და არა სამართლებრივი პროცედურით. ორწლიანი არსებობის
შემდეგ, კომისიას ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაუდგამს. 2016 წლის 3 ნოემბერს და 1 დეკემბერს გამართულ კომისიის სხდომებზე მიღებული გადაწყვეტილება ნაგებობისთვის
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების, შენობის ადიგენის მუნიციპალიტეტის
ბალანსიდან ამორიცხვისა და კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე გადასვლის შესახებ, სცდება კომისიის მანდატსა და მიზნებს.

საქართველოს მთავრობას
•

დროულად შეიმუშაოს სოფელ მოხეში სადავოდ გამხდარი ისტორიული რელიგიური
საკულტო ნაგებობის ნამდვილი მესაკუთრისთვის გადაცემის სამართლებრივი მექანიზმები,
რომელიც სასამართლოს მხრიდან ეფექტურ კონტროლს დაექვემდებარება და მინიმუმამდე
იქნება დაყვანილი პოლიტიკური კომპრომისების შესაძლებლობა.

პრობლემა: რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ შემუშავებული პოლიტიკის დოკუ-

მენტების პროექტები, საჯარო განცხადებები იძლევა იმგვარი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას,
რომელიც რელიგიური გაერთიანებების იერარქიიზაციის მცდელობას გულისხმობს და რელიგიის
თავისუფლებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების საკითხების უპირატესობაზე მიანიშნებს.

საქართველოს მთავრობამ
»» რელიგიურ გაერთიანებებთან დაკავშირებული პოლიტიკა უნდა მიმართოს რელიგიური ორგანიზაციების თანასწორობის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების განუხრელი დაცვისკენ და თავი შეიკავოს რელიგიური ორგანიზაციების იერარქიიზაციისა და უსაფრთხოების
არგუმენტებით ცალკეული რელიგიური ჯგუფების მარგინალიზების მცდელობისაგან.
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5. საკულტო ნაგებობების რესტიტუცია
პრობლემა: დღემდე გადაუჭრელია სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანებისთვის საბჭოთა პერიოდში

კომუნისტური ხელისუფლების მიერ ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების დაბრუნებისა და სადავო ძეგლების ისტორიული მფლობელის დაადგენის საკითხი. პრობლემა, გარდა იმისა, რომ უშუალოდ
ეხება რელიგიური გაერთიანებების მსახურებასა და მათი ქონებრივ საკითხს, ასევე ამ ნაგებობების
მდგომარეობაზეც აისახება. ისტორიული მფლობელის დადგენამდე საკულტო ნაგებობები, უმეტეს
შემთხვევაში, დაუცველია და ისინი დაზიანებისა და დანგრევის საფრთხის წინაშე დგას, ხოლო მათი
შენარჩუნება და რესტავრაცია, როგორც წესი, მთავრობის დღის წესრიგში არ ხვდება.

საქართველოს მთავრობას
»» აუცილებელია, რომ უმოკლეს ვადაში მოხდეს სადავო ძეგლების და საბჭოთა პერიოდში კომუნისტური ხელისუფლების მიერ ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების აღნუსხვა. უნდა მომზადდეს მათი მოვლა-პატრონობის გეგმა.
»»
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სახალხო დამცველის, სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს, აკადემიური სფეროს ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით უნდა შეიქმნას სამთავრობო კომისია, რომელიც შეიმუშავებს რესტიტუციის პროცესის მკაფიო გეგმას.

6. საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ნებართვებთან დაკავშირებით შექმნილი
ბარიერები
პრობლემა: რელიგიური საკულტო ნაგებობების მშენებლობის თვალსაზრისით საქართველოში მოქმე-

დი კანონმდებლობა ლიბერალურია და რელიგიური ნაგებობების მშენებლობისთვის არ ითვალისწინებს
სპეციალურ სამართლებრივ რეჟიმს. მიუხედავად ამისა, რელიგიური გაერთიანებები ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, რომლის პირდაპირ კომპეტენციასაც მიეკუთვნება მშენებლობის ნებართვის გაცემა, ხშირად აწყდებიან დისკრიმინაციული მოტივით პროცესის გაჭიანურების ან მშენებლობის ნებართვის
მოწმობის გაცემაზე უარის პრობლემას. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს კომპეტენციას მიეკუთვნება რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის
განსაზღვრის საკითხებზე რეკომენდაციის გაცემა. როგორც არსებული პრაქტიკა გვიჩვენებს, რელიგიის
საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს რეკომენდაციები უმთავრესად ეხება რელიგიური გაერთიანებისთვის
შესაბამის ტერიტორიაზე საკულტო ნაგებობების საჭიროების საკითხს და მშენებლობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი გარემოებების შეფასება მათში არ შედის. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული
რეკომენდაცია სავალდებულო არ არის და მას მბოჭავი სამართლებრივი ძალა არა აქვს, რეკომენდაციის
გაცემის მექანიზმი რეალურად მუშაობს და ის ხშირად მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების გაჭიანურების მიზეზი ხდება. ამასთან, ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში ჩარევის ეს მექანიზმი შეიცავს საკულტო
ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხების პოლიტიზაციის რისკებს და ბუნდოვანია, თუ რა
კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შეიძლება განსაზღვროს სააგენტომ რელიგიური გაერთიანების საჭიროებისა და საკულტო ნაგებობის ადგილმდებარეობის მიზანშეწონილობა. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტო პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებობს, სააგენტოს მიერ გაცემული დადებითი რეკომენდაციები ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ზოგიერთ შემთხვევაში მაინც არ სრულდება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა და საქართველოს მთავრობამ
»» უარი უნდა თქვან რელიგიური საკულტო ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებულ დისკრიმინაციულ და არასეკულარულ პრაქტიკაზე;
»» რელიგიურ უმცირესობათა გაერთიანებებისთვის მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში
უნდა იმოქმედონ საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის სრული დაცვით;
»» რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მანდატიდან უნდა გავიდეს რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობისთვის, ადგილმდებარეობის განსაზღვრისა და ამასთან დაკავშირებული სხვა კომპეტენციები; უნდა მოხდეს საკულტო ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხების დეპოლიტიზაცია და უნდა დაბრუნდეს სეკულარულ, უფლებრივ ჩარჩოში;
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7. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ქონების რელიგიური გაერთიანებებისთვის გადაცემის საკითხი
პრობლემა: 2011 წელს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების თა-

ნახმად, რელიგიურ გაერთიანებებს მიეცათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით რეგისტრაციის შესაძლებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სტატუსით რეგისტრირებული რელიგიური
გაერთიანებები არ განიხილება კლასიკურ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად და მათზე არ
ვრცელდება საქართველოს „კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ”, პრაქტიკაში
ამგვარ რელიგიურ გაერთიანებებს სახელმწიფოს მხრიდან ხვდებათ წინააღმდეგობა მათ სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების საკუთრების უფლებით მიღებასთან დაკავშირებით. ამგვარი
პრაქტიკის სამართლებრივ საფუძვლად „სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონის” მე-3 მუხლი სახელდება, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო ქონების შემძენი (გარდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზების შემთხვევისა) შეიძლება იყოს კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ხოლო საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით
პირდაპირი მიყიდვისას − საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიაც. იმავე მუხლის მიხედვით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზება შესაძლებელია საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირისათვის სასყიდლით, ხოლო საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უსასყიდლოდ.

საქართველოს პარლამენტს
»» იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას დისკრიმინაციული მიდგომა და სსიპ სტატუსის მქონე რელიგიურმა გაერთიანებებმა ისარგებლონ იმავე უფლებით, რაც აქვს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას, საქართველოს პარლამენტმა უნდა განახორციელოს
შესაბამისი ცვლილებები „სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლში.
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8. საგადასახადო უთანასწორობა
პრობლემა: საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში, ერთი მხრივ, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოსა და, მეორე მხრივ, სხვა რელიგიური გაერთიანებებისადმი არსებობს განსხვავებული მიდგომა, რაც შეიძლება შეფასდეს, როგორც უთანასწორობის გამოვლინება.

საქართველოს პარლამენტმა
»» უნდა შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში,
რაც უზრუნველყოფს ყველა რელიგიური გაერთიანებისადმი თანასწორი საგადასახადო-სამართლებრივი რეჟიმის ჩამოყალიბებას საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით დადგენილი
პრინციპის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) თანაბრად გათავისუფლდეს ყველა რელიგიური გაერთიანება ქონების (მათ შორის მიწის)
გადასახადისაგან;
ბ) ჯვრის, სანთლის, ხატის, წიგნის, კალენდრისა და სხვა საღვთისმსახურო საგნების მიწოდებისას დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლდეს ყველა რელიგიური გაერთიანება, საქართველოს საპატრიარქოს მსგავსად.
გ) ნებისმიერი რელიგიური გაერთიანების დაკვეთით საკულტო ნაგებობების მშენებლობა, რესტავრაცია და მოხატვა გათავისუფლდეს დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე.
დ) საქართველოს საპატრიარქოს მსგავსად, ყველა რელიგიური გაერთიანების მიერ რელიგიური დანიშნულებით გამოყენებული საღვთისმსახურო საგნების რეალიზაციით მიღებული
მოგება გათავისუფლდეს მოგების გადასახადისგან.
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9. განათლება
პრობლემა: რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვა პრობლემური საკითხია საჯარო სკოლებში. კანონი

ზოგადი განათლების შესახებ (2005) უზრუნველყოფს საჯარო სკოლის დამოუკიდებლობას რელიგიური და პოლიტიკური გაერთიანებებისგან (მუხლი 3, მე-2 პუნქტი, „გ” ქვეპუნქტი). კანონის მე-13 მუხლის მიხედვით საჯარო სკოლაში გარანტირებული უნდა იყოს ნეიტრალურობა და არადისკრიმინაციულობა. კანონი კრძალავს „სასწავლო პროცესის რელიგიური ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის ან
იძულებითი ასიმილაციის მიზნებისათვის გამოყენებას”.
ამრიგად, დაუშვებელია სასწავლო პროცესის დროს რელიგიური მრწამსის ქადაგება. ნეიტრალურობის
პრინიციპის დაცვის მიზნით სკოლაში აკრძალულია რელიგიური სიმბოლოების განთავსება, თუ იგი
არ ემსახურება აკადემიურ მიზნებს. კანონი ზოგადი განათლების შესახებ უზრუნველყოფს სკოლაში ანტიდისკრიმინაციული გარემოს და თანასწორობის პრინიციპის დაცვას. მე-18 მუხლის მიხედვით,
„დაუშვებელია, მოსწავლეს, მშობელს და მასწავლებელს დაეკისროთ ისეთი ვალდებულების შესრულება, რომელიც ძირეულად ეწინააღმდეგება მათ რწმენას, აღმსარებლობას ან სინდისს”.
მიუხედავად მთელი რიგი საკანონმდებლო გარანტიებისა, ზოგადსაგანმანათლებლო საჯარო სკოლები არღვევენ სკოლის ნეიტრალურობის პრინციპს. სასკოლო ინფრასტრუქტურაზე განთავსებულია
რელიგიური სიმბოლოები, ხშირია რელიგიური რიტუალის შესრულება გაკვეთილზე, კოლექტიური
ლოცვა, სასკოლო საათების დროს სკოლის ორგანიზებით მოსწავლეების რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობის მიღება (ტაძრების მოლოცვა, რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა). ასეთ რელიგიურ რიტუალში მონაწილეობაზე უარის თქმას ხშირად თან ახლავს ამ მოსწავლის დისკრიმინაცია და
სტიგმატიზაცია. კანონში დეკლარირებულ პრინიციპებს ეწინააღმდეგება სკოლის ტერიტორიაზე არსებული საკულტო ნაგებობები და სკოლაში მოწყობილი ე.წ. რელიგიური კუთხეც. გაკვეთილზე ხშირია
რელიგიური ინდოქტრინაციის შემთხვევები, უმრავლესობის რელიგიის უპირატესობის ხაზგასმა და
უმცირესობათა ჯგუფებს მიკუთვნებული ან რელიგიასთან მიმართებით უმრავლესობისგან განსხვავებული შეხედულების მქონე მოსწავლის სტიგამატიზაცია. პრობლემას ამძაფრებს, რომ არ ჩანს მკაფიო
პოლიტიკური ნება, აღმოიფხვრას სკოლაში რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია და დაცული იყოს სკოლაში სეკულარიზმის პრინციპი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
»» საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალურობის დაცვა და ანტიდისკრიმინაციული გარემოს
უზრუნველყოფა უნდა გახდეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტი. უნდა მოხდეს ნეიტრალურობის დარღვევისა და დისრკიმინაციის ფაქტების აღიარება
და მასზე რეაგირება.
»» განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს რელიგიის თავისუფლების დარღვევის ფაქტების პრევენციის, პროაქტიური კონტროლის და ნეიტრალურობის დაცვის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმები.

18

»» განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით უნდა შეიქმნას სკოლაში
რელიგიის თავისუფლების დარღვევის მონიტორინგის ჯგუფი, სადაც გაერთიანებული იქნებიან
სამინისტროს წარმომადგენლები, ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზიციები, რელიგიის საბჭოს წარმომადგენლები.
»» შეიქმნას ერთგვარი გაიდლაინი სკოლის დირექტორების, ადმინისტრაციისა და მასწავლებლებისთვის, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ სკოლაში არადისკრიმინაციული სასკოლო გარემოს
შექმნა.
»» სკოლის დირექტორების სტანდარტსა და სკოლებში ხარისხის მართვის მარეგულირებელ დოკუმენტებში აისახოს ინტერკულტურული და ინტერკონფესიური ასპექტები.
»» სკოლის დირექტორთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში, როგორც ტესტირების, ასევე გასაუბრების ეტაპზე მოხდეს კანდიდატების ინტერკულტურული განათლების ცოდნისა და მულტიკულტურულ გარემოში სკოლის მართვის ცოდნის შემოწმება.
»» შეიქმნას სკოლის სპეციალური სტრატეგია - ერთგვარი რელიგიის თავისუფლებისა და ნეიტრალიტეტის სტანდარტი, რომელიც მასწავლებლისა და მოსწავლის ქცევის კოდექსთან ერთად
იქნება გაიდლაინი სკოლაში ანტიდისკრიმინაციული და ტოლერანტული გარემოს დასაცავად.
»» საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა კერძო და საჯარო
სკოლების ავტორიზაციის პროცესში სასკოლო-სასწავლო გეგმების შეფასების ერთ-ერთ კრიტერიუმად ჩართოს კლასგარეშე აქტივობების მოთხოვნა, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში მრავალფეროვნების დაფასებასა და ტოლერანტობის კულტურის განვითარებას.
»» განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ გაითვალისწინოს დისკრიმინაციის პრევენციის აღმოფხვრის, პროაქტიური რეაგირების საერთაშორისო გამოცდილება, ასევე ცალკეული არასამთვარობო ორაგნიზაციების მიერ აპრობირებული მეთოდები (მაგ., წყაროს ანონიმურობის დაცვა).
»» საჯარო სკოლებში არადისკრიმინაციული და ტოლერანტული გარემოს გასაუმჯობესებლად
განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ ითანამშრომლოს სახალხო დამცველთან არსებულ
ტოლერანტობის ცენტრთან და რელიგიათა საბჭოსთან, ინტერკულტურული განათლების სფეროში მომუშავე არსამთავრობო ორგანიზაციებთან, დამოუკიდებელ ექსპერტებთან. პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის მიზნით სამინისტრომ წარმოადგინოს პრევენციის და რეაგირების
ამსახველი ანგარიში.
»» განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან არსებულმა სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველომ, სასურველია, თავისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას გაითვალისწინოს რელიგიის ნეიტრალურობის პრინციპი სკოლამდელი აღზრდის ამ საფეხურზე; აუცილებელია, რომ ბავშვები დაცული იყვნენ ინდოქტრინაციისა და პროზელიტიზმისგან.
»» აუცილებელია, რომ პრიორიტეტული გახდეს სკოლაში ანტიდისკრიმინაციული გარემოს დაცვა
და რელიგიის თავისუფლების დარღვევების პრევენცია.
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»» მომზადდეს სოციალური კლიპი, რომელიც გაზრდის მშობლის ცოდნას სკოლაში ანტიდისკრიმინაციული გარემოს დაცვის შესახებ, დარღვევის შესახებ რეაგირების აუცილებლობის, სამინისტროსათვის მიმართვის აუცილებლობის შესახებ.
»» პოსტკონფლიქტურ რეგიონში ან იქ, სადაც პერმანენტულად არსებობს ინტერრელიგიური დაპირისპირების საფრთხე, სამინისტრომ ჩაატაროს სიტუაციის განსხვავებული და მუდმივი მონიტორინგი, გაატაროს კონფლიქტის თავიდან აცილების პოლიტიკა.

პრობლემა: ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლები არ ფლობენ ინტერკულტუ-

რული და ინტერკონფესიური განათლების მეთოდებს. კომპეტენციის დაბალი დონე და კონტროლის მექანიზმების არარსებობა ზრდის დისკრიმინაციის, განსხვავებული რელიგიის მიუღებლობის და პროზელიტიზმის გამოვლენას სკოლაში. კვლევები ადასტურებს, რომ ბოლო წლებში უფრო ხშირად და ღიად ხდება სასწავლო პროცესის დროს რელიგიური ინდოქტრინაცია და პროზელიტიზმი. კვლევების მიხედვით,
მასწავლებლებს არა აქვთ გავლილი მულტიკულტურული განათლების პროგრამები, როგორც უმაღლეს
სასწავლებლებში, ასევე პროფესიული გადამზადების დროს. გარდა ამისა, მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამები ნაკლებად ასახავს ინტერკონფესიური განათლების მეთოდებს.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრს
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრს
»» აუცილებელია, მასწავლებლების ინტერკულტურული და ინტერკონფესიური განათლების
კომპეტენციების და მულტიკულტურული მგრძნობელობის ამაღლება.
»» ტოლერანტობისა და ინტერკულტურული მგრძნობელობის განსავითარებლად უნდა მომზადდეს მასწავლებელთა გადამზადების შესაბამისი პროგრამები. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების შემუშავებისას პრიორიტეტული უნდა გახდეს მასწავლებელთა ინტერკულტურული და ინტერკონფესიური კომპეტენციების გაუმჯებესება.
»» ინტერკულტურული და ინტერკონფესიური განათლების მეთოდებისა და სტრატეგიის შესახებ
პროგრამის მომზადებაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მიერ შერჩეულმა ექსპერტებმა.
»» მასწავლებელთა სერტიფიცირების გამოცდებში, მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის
მოთხოვნების შესაბამისად, უნდა ჩაიდოს მასწავლებლის მიერ მრავალფეროვნების მართვის
სტრატეგიის ცოდნის შემოწმების მექანიზმი.

პრობლემა: სასწავლო კალენდრის შედგენისას არ არის გათვალისწინებული საქართველოში რელიგიური მრავალფეროვნება. კერძოდ, არ არის გათვალისწინებული მოსწავლის მიერ გამოცდების,
ოლიმპიადების ან სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობის გაცდენის რელიგიური მიზეზები.
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ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლესმა სასწავლებლებს
»» ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებმა და უმაღლესმა სასწავლებლებმა სასკოლო და საუნივერსიტეტო კალენდრის შედგენისას უნდა გაითვალისწინონ მოსწავლეებისა და სტუდენტების რელიგიური ინტერესები.
»» უმაღლეს სასწავლებლებში მასწავლებელთა მომზადების პროგრამაში უნდა არსებობდეს მულტიკულტურული განათლების სავალდებულო კურსი.

პრობლემა: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების სახელმძღვანელოები სათანადოდ ვერ ასახავს ქვე-

ყანაში არსებულ ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას და არ არის თავისუფალი სტერეოტიპული ტენდენციებისაგან. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სახელმძღვანელოების ავტორები
უფრო მეტად გვთავაზობენ დაბალანსებულ ტექსტებს, სახელმძღვანელოს შინაარსი რჩება პრობლემურ საკითხად. სახელმძღვანელოებში ჩანს დომინანტი კულტურისა და რელიგიის უპირატესობის წარმოჩენის სურვილი. საქართველოში არსებული სხვა რელიგიური დენომინაციების შესახებ ინფორმაცია არსაკმარისადაა ან უარყოფით კონტექსტშია მოწოდებული. ზოგჯერ ინფორმაცია არასრულყოფილია, იმისათვის, რომ დაიფაროს ქართულ კულტურაში სხვადასხვა რელიგიების კვალი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
»» სახელმძღვანელოს სტანდარტების შემუშავებისას უნდა მოხდეს თანასწორობის პრინციპზე,
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაზე ორიენტირება. ამიტომ სტანდარტში ერთ-ერთი
კრიტერიუმი უნდა იყოს სახელმძღვანელოში (რელიგიურად) დაბალანსებული, არატენდენციური, პოზიტიური შინაარსი.
»» სასურველია, სახელმძღვანელოს გრიფირების კრიტერიუმებში ჩაიდოს მულტიკულტურალიზმის შეფასების კრიტერიუმი. გრიფის მიღების აუცილებელი წინაპირობა უნდა იყოს ის, თუ
რამდენად ითვალისწინებს სახელმძღვანელო „მოსწავლეთა მრავალფეროვნებას რასის, კანის
ფერის, ენის, სქესის, რელიგიის პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური
და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით”.
»» გრიფირების პროცესში ინტერკულტურული კომპეტენეციის შეფასების მიზნით საქსპერტო
ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღონ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის
ცენტრის მიერ რეკომენდებულმა ექსპერტებმა.
»» რეგულარულად გაანალიზდეს სახელმძღვანელოების ინტერკულტურული განათლების სტანდარტთან შესაბამისობა. მონიტორინგსა და შეფასებაში მონაწილეობა უნდა მიიღონ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მიერ რეკომენდებულმა ექსპერტებმა. შემუშავებული რეკომენდაციები უნდა აისახოს სახელმძღვანელოს მომდევნო გამოცემებში.

პრობლემა: რელიგიის სწავლება ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია საჯარო სკოლებში. არაკონ-

ფესიური რელიგიის სწავლების საკითხი რამდენჯერმე იდგა დღის წესრიგში ზოგადი განათლების
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შესახებ კანონის მიღების შემდეგ. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ავტორებმა მოამზადეს არაკონფესიური რელიგიის სწავლების სახელმძღვანელო. დღეს რელიგიების შესახებ ინფორმაციას შეიცავს „ტოლერანტობისა” და „სამოქალაქო განათლების”, „მსოფლიო კულტურის” სახელმძღვანელოები.
განათლების სამინისტროს ინიციატივით დაწყებითი საფეხურისთვის მზადდება საგანი „მე და საზოგადოება”, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი იქნება რელიგია.
ჯერჯერობით არ შემუშავებულა კონფესიური რელიგიის გაკვეთილის მოდული, რომელზეც ლაპარაკია კონსტიტუციურ შეთანხმებაში. მაგრამ, როგორც კვლევები ადასტურებს, ზოგიერთ საჯარო სკოლაში ტარდება კონფესიური რელიგიის გაკვეთილები („ძველი აღთქმა” და „ახალი აღთქმა”).
განათლების სამინისტროს კონტროლს მიღმაა ასეთი საგნის კურიკულუმი, სწავლების მეთოდიკა,
მასწავლებლის კომპეტენცია, სახელმძღვანელოს გრიფირება. ასეთი კონტროლის არარსებობის პირობებში, ასევე, როდესაც სკოლებში რელიგიის თემა ხშირად დისკრიმინაციის წყაროა და სკოლა
სათანადოდ ვერ იცავს ნეიტრალიტეტის პრინციპს, ეჭვქვეშ აყენებს მზაობას უახლოეს მომავალში,
როგორც კონფესიური, ასევე არკონფესიური რელიგიის გაკვეთილის შემოღებისათვის.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის
განვითარების სტრატეგიაში (2015) ითვალისწინებს „ზოგადი განათლების ერთიან სისტემაში შემავალ საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სკოლებში) „რელიგიის საგნის” ინტერრელიგიური აკადემიური სწავლების მიზანშეწონილობისა და ფორმის განსაზღვრას”. სააგენტო აპირებს, მოამზადოს სახელმძღვანელო - „საუბარი რელიგიის შესახებ”, იმისათვის, რომ „შეისწავლონ ძირითადი
რელიგიები: იუდაიზმი, ქრისტიანობა და ისლამი”.
მიუხედავად იმისა, რომ ინიციატივა მიზნად ისახავს ინტერრელიგიური სწავლების მეთოდებზე
დაფუძნებული სახელმძღვანელოს მომზადებას, ამ ეტაპზე ასეთი საგნის სწავლება გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს: მხოლოდ სამი რელიგიის გამოყოფა ამყარებს საქართველოში გავრცელებული
რელიგიებისადმი იერარქიულ დამოკიდებულებას და ასეთი საგანი სრულად ვერ წარმოაჩენს რელიგიურ მრავალფეროვნებას საქართველოში; მაშინ, როდესაც სკოლაში ვერ ხერხდება არადისკრიმინაციული სასწავლო პროცესის წარმართვა, როდესაც მასწავლებლებს ხშირად ტენდენციური,
უკიდურეს შემთხვევში ქსენოფობიური, დამოკიდებულება აქვთ სხვადასხვა რელიგიების მიმართ,
რელიგიის სწავლების შემოტანა არ იქნება მიზანშეწონილი. რადგან მაწავლებელთა ინტერკულტურული მგრძნობელობა და უშუალოდ საგნის ცოდნა ამ ეტაპზე დაბალია, ასეთი საგნის სწავლებამ,
შეიძლება, საპირისპირო შედეგი მოიტანოს. მაშინ, როდესაც, ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით,
განათლების შესახებ კანონის დარღვევით საჯარო სკოლებში ადგილი აქვს პროზელიტიზმს, რელიგიის შესახებ სწავლება ამ ეტაპზე კულტურათა გაცნობის და დაახლოების ნაცვლად შესაძლოა უმრავლესობის კულტურისა და რელიგიის უპირატესობის დამამტკიცებელ იარაღად იქცეს.
განათლების სამინისტრომ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოამზადეს სხვადასხვა სასწავლო
პროექტი. უნდა ითქვას, რომ სწავლების მეთოდიკა არაკონფესიური რელიგიების შესახებ განვითარების პროცესშია. გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ასეთი სახელმძღვანელოს და შესაბამისი კვალიფიკაციის მასწავლებელთა მომზადებას დიდი დრო სჭირდება. ამისათვის სკოლებში გარანტირებული
უნდა იყოს არადისკრიმინაციული სასწავლო გარემო. მხოლოდ შესაბამისი კვალფიკაციის და ინტე-
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რკულტურული და ინტერკონფესიური განათლების მქონე მასწავლებელთა საკმარისი რესურსის არსებობის შემდეგ შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში რელიგიის სწავლება სკოლაში.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
»» ტოლერანტობის კულტურის განვითარების, კულტურული და რელიგიური დიალოგის ხელშესაწყობად სასურველია, მოსწავლეები გაეცნონ სხვადასხვა რელიგიების წარმომადგენელთა
წვლილს ქართულ კულტურაში (მაგ., კათოლიკეების, პროტესტანტების, მუსლიმების წვლილს
საქართველოს ისტორიაში). როგორც გამოკვლევები ადასტურებს, ასეთი სწავლის მეთოდები
ეფექტურია ურთიერთშემწყნარებლობის კულტურის განვითარებისათვის.
»» მომავალში არაკონფესიური რელიგიის სახელმძღვანელოზე მუშაობისას გათვალისწინებული
უნდა იქნეს ამ მიმართულებით განხორციელებული პროექტების შედეგები, ქართველი ექსპერტების გამოცდილება და, ასევე, საერთაშორისო პრაქტიკა.
»» სამომავლოდ არაკონფესიური რელიგიის სწავლების მოდულის და სახელმძღვანლოს მომზადებაში ჩართული უნდა იყვნენ სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მიერ
შერჩეული ექსპერტები.
»» საჯარო სკოლებში რელიგიის სწავლება უნდა მიმდინარეობდეს განათლების სამინისტროს მიერ
შემუშავებული პროცედურული და მეთოდოლოგიური გაიდლაინის მიხედვით, განათლების სამინისტროს მხრიდან ეფექტური კონტროლის მექანიზმების არსებობის პირობებში.
»» არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, სასურველია, რომ ქვეყნის რელიგიური მრავალფეროვნების გაცნობა მოხდეს უკვე მომზადებული სახელმძღვანელოებით და, განსაკუთრებით, არაფორმალური საგანმანათლებლო პროექტებით (გაცვლითი პროგრამები, საზაფხულო სკოლები).
პრობლემა: უმაღლეს სასწავლებლებში აქტუალურია ანტიდისკრიმინაციული და ინტერკულტურული გარემოს არსებობა. უმაღლესი განათლების შესახებ კანონი ავალებს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის მიმართ თანასწორ მოპყრობას
(მუხლი 16.1 „დ” ქვეპუნქტი) და კრძალავს რელიგიური ან ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით ყოველგვარ დისკრიმინაციას (მუხლი 3.2. „თ” ქვეპუნქტი).
საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ სტუდენტები, რომლებიც სხვადასხვა ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან, ასევე უცხოელი სტუდენტები. ისინი ხშირად აწყდებიან
დისკრიმინაციულ და გულგრილ დამოკიდებულებას, როგორც თანატოლების, ასევე ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის მხრიდან.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
»» უმაღლეს სასწავლებლებში მომავალი მასწავლებლებისთვის უნდა მომზადდეს მულტიკულტურული განათლების პროგრამა; ინტერკულტურული და ინეტრკონფესიური სწვალების მეთოდების კურსი სავალდებულო საგანი უნდა გახდეს განათლების მიმართულების სტუდენტებისთვის.
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»» უმაღლესმა სასწავლებლებმა სტუდენტების ფართო ჯგუფს უნდა შესთავზონ სალექციო კურსი,
საგანმანათლებლო პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სტუდენტებში ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებების, ჰუმანიზმის, დემოკარტიის პრინციპების გაცნობას და გათავისებას.
»» სასურველია, უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებმა გაიარონ ტრენინგი ინეტრკულტურული სასწავლო გეგმის შედგენისა და მისი იმპლემენტაციების საკითხებზე.
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10. კულტურა
პრობლემა: პრობლემად რჩება რელიგიურ უმცირესობათა იმ საკულტო ნაგებობების რესტავრა-

ცია და დაცვა, რომლებიც კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს. კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლთა საერთო ნუსხაში არ არის ცალკე გამოყოფილი მართლმადიდებლური და სხვა საკულტო
ძეგლები, რადგანაც ყოველი მათგანი საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობად ითვლება. სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად გამოყოფილი თანხა კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად
საკმარისი არ არის. მიუხედავად ძეგლის სტატუსისა, არ არის პრიორიტეტული რელიგიურ უმცირესობათა საკულტო ნაგებობების რეაბილიტაცია.

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს
»» ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას და გამოიყტოს დამატებითი თანხა რელიგიურ უმცირესობათა საკულტო ნაგებობების შესანარჩუნებლად, განსაკუთრებით იმ ძეგლებისთვის, რომლებიც სასწრაფოდ მოითხოვს გამაგრებით სამუშაოებს.

პრობლემა: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვას, ერთი მხრივ, ახორციელებს

ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო, მეორე მხრივ, ძეგლების რეგიონში გამოვლენას და აღრიცხვას კურირებს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური. ამ უკანასკნელთ
არ ჰყოფნით შესაბამისი სპეციალისტები. გარდა ამისა, არ არსებობს ქვეპროგრამა ან პრიორიტეტი,
რომ სისტემატურად აღირიცხოს რელიგიურ უმცირესობათა საკულტო ნაგებობები.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს/ადგილობრივ თვითმართველობებს და მუნიციპალიტეტებს
»» სასურველია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს რელიგიურ უმცირესობათა საკულტო ნაგებობების აღწერასა და
ინვენტარიზაციას. ასეთივე მითითება უნდა გავრცელდეს რეგიონებში არსებულ კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის სამსახურებზე.

პრობლემა: უკანასკნელ ხანებში გამოიკვეთა ძეგლთა დაცვის სფეროში ახალი პრობლემა. რამდე-

ნიმე შემთხვევაში, ძეგლის რეაბილიტაციამ ან გამაგრებითმა სამუშაოებმა გამოიწვია საკულტო
ნაგებობების პირველადი იერის შეცვლა. ძეგლის არქიტექტურული იერსახის შეცვლა იწვევს მისი
ავთენტურობის, პირველადი რელიგიური მახასიათებლების ცვლილებას.

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს/კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულ სააგენტოს
»» ძეგლის რეაბილიტაციის ან გამაგრებითი სამუშაოების დაგეგმვა მოხდეს გამჭვირვალედ. პროცესში ჩართული უნდა იყოს დარგის ექსპერტები. ძეგლთა დაცვისა და შენარჩუნების დროს
არ უნდა შეიცვალოს ძეგლის პირველადი იერსახე. უპირატესობა მიენიჭოს ძეგლის კონსერვა-
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ციის მეთოდს. სამინისტრომ და ადგილობრივმა თვითმართველობამ ადგილობრივმა იმუშაოს
პროაქტიურად, გაუწიოს მონიტორნიგი და მოახდინოს ძეგლის ინტერიერისა და ექსტერიერის
თვითნებური შეცვლის პრევენცია.

პრობლემა: არსებობს საკულტო ნაგებობები, რომლებიც თავიანთი სიძველისა და მნიშვნელობის
გამო საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს, მაგრამ მათ ჯერ არა აქვთ მინიჭებული კულტრული მემკვიდროების ძეგლის შესაბამისი სტატუსი. ასეთი მდგომარეობა აფერხებს
ძეგლის მოვლა-პატრონობას და ზრდის საფრთხეს, რომ იგი არ იქნება დაცული ეკონომიკური გარიგებებისგან.

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს/ კულტრული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულ სააგენტოს/ადგილობრივ თვითმართველობებს და მუნიციპალიტეტებს
»» მოხდეს ასეთი ნაგებობების სრულყოფილი აღწერა და მათთვის კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლის სტატუსის მინიჭება.
»» სამინისტრომ ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისათვის მოამზადოს პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს რელიგიური ტოლერანტობის განვითარებასა და მრავალფეროვნების
დაცვას.
»» სასურველია, რომ ტოლერანტობის კულტურის განვითარების მიზნით სამინისტრომ, ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა ითანამშროლონ საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულ
რელიგიათა საბჭოსთან, კულტურის დარგის ექსპერტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან,
კვლევით დაწესებულებებთან; მოხდეს გამოცდილებისა და პროფესიული ცოდნის ურთიერთგაცვლა. ამის საფუძველზე უნდა მომზადდეს საგანამანათლებვლო და კულტურული პროექტები,
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11. მედია
პრობლემა: მაუწყებლობის შესახებ კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის
ეთერში საზოგადოებრივი ინტერესებისა და მოთხოვნილებების წარმოდგენის, კანონის მე-16 მუხლით
განსაზღვრული შინაარსობრივი ვალდებულებების განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნა, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან, საზოგადოების
უშუალო მონაწილეობით შეიმუშაონ რეკომენდაციები საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის. საზოგადოებრივ მაუწყებელში საზოგადოებრივი საბჭოები ფაქტობრივად აღარ ფუნქციონირებს.

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა
»» შეასრულოს მაუწყებელთა კანონის 31-ე მუხლის მოთხოვნა, შექმნას საზოგადოებრივი საბჭოები, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა რელიგიური კონფესიებისა და ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლობითობა.

პრობლემა: მაუწყებლობის შესახებ კანონი განსაზღვრავს იმ შინაარსობრივ ვალდებულებებს,

რომლებიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საზოგადოებაში არსებული განსხვავებული ჯგუფების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად უნდა უზრუნველყოს. კერძოდ, კანონის მე-16 მუხლის თ)
პუნქტის თანახმად, მან პროგრამებში უნდა ასახოს საზოგადოებაში არსებული ეთნიკური, კულტურული, ენობრივი, რელიგიური, ასაკობრივი და გენდერული მრავალფეროვნება; ხოლო მ) პუნქტის
მიხევით, „სათანადო პროპორციით განათავსოს უმცირესობების ენაზე, უმცირესობების შესახებ და
უმცირესობების მიერ მომზადებული პროგრამები”. კანონის წინამდებარე მოთხოვნები მხოლოდ ნაწილობრივ სრულდება.

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა
»» საინფორმაციო გადაცემების გარდა, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა მოამზადოს სხვა
ფორმატის შემეცნებითი გადაცემებიც, რომლებიც ინტეგრირებას შეუწყობს ხელს და აამაღლებს საზოგადოების ცნობიერებას რელიგიური მრავალფეროვნების თვალსაზრისით. ამ მხრივ
მნიშვნელოვანია შემეცნებითი ხასიათის დოკუმენტური ფილმების მომზადება.
»» არხმა უნდა უზრუნველყოს საჯარო მედიასივრცე სხვადასხვა რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებისთვის, რათა მათ, როგორც საზოგადოების სრულფასოვან წარმომადგენლებს, საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენებზე საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვის შესაძლებლობა მიეცეთ.
»» მედიაში მზარდი თურქოფობიური და ისლამოფობიური განწყობების გათვალისწინებით, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა და აჭარის საზოგადოებრივმა არხმა მოამზადონ დოკუმენტური
ფილმები და სხვა შემეცნებითი გადაცემები, რომლებიც საქართველოს მუსლიმი მოქალაქეების შესახებ სრულფასოვან ინფორმაციას მიაწოდებს საზოგადოებას.
»» რელიგიური რიტუალების გაშუქებისას იხელმძღვანელოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსით, გაითვალისწინოს საქართველოში არსებული კონფესიური მრავალფეროვნება

27

და ერთი დენომინაციის წარმომადგენელს არ მისცეს სხვა რელიგიების შეურაცხყოფისა და
დისკრიმინაციის საშუალება; ასევე, უნდა უზრუნველყოს სხვადასხვა რელიგიური დღესასწაულებისათვის თანაბარი საეთერო დრო.

პრობლემა: საინფორმაციო პროგრამებში იმ თემატიკის ასახვა, რომელიც რელიგიურ ჯგუფებს შეეხება, ხშირად მხოლოდ ოფიციალური ღონისძიებების, დღესასწაულების ან კონფლიქტური ვითარებების გაშუქებით შემოიფარგლება.

მედიაორგანიზაციებს
»» იმისათვის, რომ საზოგადოებაში დაიძლიოს განსხვავებული ჯგუფების მიმართ შეუწყნარებლობის პრობლემა, ამ ჯგუფების წარმომადგენლებს მედიამ აზრი უნდა ჰკითხოს არა მხოლოდ
ნეგატიური მოვლენების, არამედ მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თუ სოციალური საკითხების გაშუქების დროსაც, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ინკლუზიური გაშუქება.

პრობლემა: თვითრეგულირების ეფექტიანი მექანიზმის შექმნის ვალდებულების მიუხედავად, ხშირად

გარკვეული მაუწყებლები არაჯეროვნად იყენებენ მათ დისკრეციულ უფლებას, დამოუკიდებლად განიხილონ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის საფუძველზე დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საქმეები. კერძოდ, სხვადასხვა მედიასაშუალებები არაერთგვაროვნად განმარტავენ დაინტერესებული პირის ცნებას
და კანონმდებლობის არასწორი ინტერპრეტაციით, უარს ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენელთა საჩივრების განხილვაზე.

კომუნიკაციის ეროვნულ კომისიასა და მედიაორგანიზაციებს
»» კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რეაგირება მოახდინოს ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც
დაინტერესებულ პირებს საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხების თვითრეგულირების
ფორმატში გასაჩივრების უფლება ერთმევათ.
»» მედიამენეჯერებმა ხელი უნდა შეუწყონ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის ანტიდისკრიმინაციული მუხლების შესახებ თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას და მიმართონ პრევენციულ
ზომებს, რათა არაკვალიფიციური გაშუქებით არ გააღვივონ სიძულვილი და შეუწყნარებლობა
სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ.

პრობლემა: რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპის კომისიის (ECRI) მეხუთე ციკლის ანგარიში საქართველოს შესახებ, რომელიც 1-ლ მარტს გამოქვეყნდა, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად დასახელებულია მედიასაშუალებებისა და პოლიტიკოსების მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება, რაც საზოგადოებაში შეუწყნარებლობის გამოვლინებას უწყობს ხელს.

მედიაორგანიზაციებს
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»» ერთი მხრივ, პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა შეიმუშაონ დეკლარაცია წინასაარჩევნო კამპანიაში სიძულვილის ენის მიუღებლობის შესახებ, მეორე მხრივ, მედიასაშუალებებმა პროფესიული
ეთიკის სტადარტების დაცვით უნდა გააშუქონ სიძულვილის ენის გამოვლინებები. მედიასაშუ-

ალებებმა უარი უნდა თქვან სიძულვილის ენის გაშუქებაზე იმ შემთხვევაში, თუ მისი წყარო
არასაჯარო პირები არიან, ხოლო საჯარო პირების შემთხვევაში საზოგადოებას უნდა უჩვენონ
ფართო კონტექსტი და საკითხის პრობლემურობა.
»» საზოგადოებაში არსებულ შეუწყნარებლობას მედიასაშუალებებმა მრავალფეროვნების საკითხების ინკლუზიური გაშუქებითა და უმცირესობების შესახებ საზოგადოების კვალიფიციური
ინფორმირებით უნდა უპასუხონ.
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