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თემა 1. ადამიანის უფლებები და მათი დაცვის მექანიზმები 

 

1.1.  ადამიანის უფლებათა გენეზისი 

ადამიანის უფლებები, მისი სოციალური ფესვები და დანიშნულება - კაცობრიობის 

ისტორიული და სოციალურ-კულტურული განვითარების ის შემადგენელი ნაწილია, 

რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში დგას პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეთიკური, 

რელიგიური და ფილოსოფიური აზროვნების ყურადღების ცენტრში. 

საზოგადოების დიდი ნაწილი ადამიანის უფლებათა განვითარებას მეოცე საუკუნის ერთ-

ერთ უდიდეს მიღწევად მიიჩნევს. თუმცა, წარსულ ეპოქებშიც ადამიანის უფლებების 

პრობლემა, ინარჩუნებდა რა თავისი არსით პილიტიკურ-სამართლებრივ ხასიათს, იძენდა 

რელიგიურ, ეთიკურ ან ფილოსოფიურ ჟღერადობას სოციალური ურთიერთობების, 

კულტურისა და ტრადიციების შესაბამისად. 

კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე შეიქმნა მართლმსაჯულების სისტემები, რომელთა 

მიზანი საზოგადოების კეთილდღეობა იყო. მართლმსაჯულების, სამართლიანობისა და 

ჰუმანურობის ცნებები საერთოა მსოფლიოს ყველა რელიგიისთვის: ქრისტიანობის, 

იუდაიზმის, ისლამის, ბუდიზმის, ინდუიზმის და სხვ. მაგრამ XVIII საუკუნემდე არც ერთ 

საზოგადოებას, ცივილიზაციას ან კულტურას დასავლურ სამყაროში თუ სხვაგან არ ჰქონია 

ადამიანის ხელშეუვალი უფლებების ფართოდ დამკვიდრებული პრაქტიკა ან ხედვა. 

საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტებში დაფიქსირებული ადამიანის უფლებათა 

ჩამონათვალი იმ ეტალონებისა და სტანდარტების ხანგრძლივი ფორმირების შედეგია, 



რომლებიც ნორმებად იქცა თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებაში. საუკუნეების 

განმავლობაში მიმდინარეობდა ინდივიდსა და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის 

ფორმათა ძიება; საზოგადოებრივი პროგრესისა და თავისუფლების გზაზე კაცობრიობის 

განვითარების შესაბამისად, სულ უფრო აშკარად იკვეთებოდა მისწრაფება სახელმწიფოს 

ყოვლისშემძლეობის შეზღუდვის, სახელმწიფო ორგანოებისა და ხელისუფალთა თვითნებური 

ქმედებისგან ადამიანის დაცვისა და პიროვნების თვითგამორკვევისათვის უფრო ფართო 

ასპარეზის მინიჭებისაკენ. 

ყველა ადამიანი ფლობს თანდაყოლილ განუსხვისებელ უფლებას მატერიალურ თუ 

სულიერ სიკეთეთა განსაზღვრულ მოცულობაზე, რომელთა უზრუნველყოფასაც ხელი უნდა 

შეუწყოს საზოგადოებამ და სახელმწიფომ. ამ სიკეთეთა მოცულობა ყოველთვის 

განისაზღვრებოდა ინდივიდის მდგომარეობით საზოგადოების სოციალურ სტრუქტურაში და 

მატერიალურ წარმოებაში. საზოგადოების მკვეთრი პოლარიზაცია მისი განვითარების 

სხვადასხვა ეტაპზე და ცივილიზაციათა თავისებურება (დასავლური, აღმოსავლური და სხვა) 

ადამიანის უფლებებს არ აძლევდა ფორმალური თანასწორობის პრინციპზე დაფუძნებული 

უნივერსალური ხასიათის შეძენის შესაძლებლობას. 

პირველი კოდიფიცირებული კანონები, რომელიც შეიცავს ადამიანის უფლებების შესახებ 

ნორმებს ეს არის „ჰამურაბის კანონები ‘’, რომელიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-18-ე საუკუნეში  

შეიქმნა . იგი შედგებოდა 282 კანონისგანა და წარმოადგენს პრეცედენტულ მოვლენას 

სამართლის ისტორიაში. იგი არის კოდექსის პირველი ვარიანტი და ეს კოდექსი შეიცავს 

ნორმებს ადამიანის უფლებების შესახებ . მართალია ამ ნორმებში მოყვანილ ადამიანის 

უფლებებს არავითარი საერთო არ გააჩნია და არც შეიძლება ჰქონდეს  ადამიანის დღევანდელ 

უფლებებთან, მაგრამ ამ კანონების არსებობამ უდიდესი მნიშვნელობა იქონია სამართლებრივი 

სისტემების განვითარებაში.აქედან მოყოლებული კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე 

ხდებოდა სამართლებრივი აქტების განვითარება, დახვეწა, სრულყოფა . 

ადამიანის უფლებათა კონცეფცია ჩვენს წელთაღრიცხვამდე VI-V საუკუნეებში ძველ 

პოლისებში (ათენი, რომი) ჩაისახა, სადაც პირველად წარმოიშვა დემოკრატიის იდეები და 

შეიქმნა მოქალაქეობის კულტურა. ძველ პოლისებში მოქალაქეობასთან, უპირველეს ყოვლისა, 

დაკავშირებული იყო პოლიტიკური უფლებები: თავისუფლება, სახელმწიფო საქმეების 

გადაწყვეტაში და მართლმსაჯულებაში მონაწილეობაა და ა. შ. 

ძველი პოლისებისათვის დამახასიათებელი მოქალაქეობის ინსტიტუტი შეიძლება 

მხოლოდ კულტურის მაღალ დონეს წარმოეშვა და, თავის მხრივ, ამ კულტურის 

ფუნქციონირების, განვითარებისა და გამდიდრების საშუალება იყო. შემთხვევითი არ არის, 

რომ იმ ეპოქაში მოქალაქეობის იდეა და ინსტიტუტი დამახასიათებელი იყო სახელმწიფო 

წყობილების მხოლოდ ისეთი ფორმისათვის, როგორიც იყო პოლიტეა. 

თავდაპირველი წარმოდგენები მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებების, თითოეული 

მოქალაქის  კეთილდღეობისათვის ზრუნვის შესახებ ჩამოყალიბდა იმ თეორიათა საერთო 

ჩარჩოში, რომლებიც ხაზს უსვამდნენ კანონისა და კანონიერების უდიდეს მნიშვნელობას 

(პლატონი, სოკრატე, არისტოტელე, პერიკლე, დემოსთენე და სხვა). მოვლენათა შემდგომმა 

განვითარებამ დაადასტურა ადამიანის უფლებათა და საზოგადოებაში კანონის უზენაესობის 



პრინციპის ურთიერთქმედების განუყოფლობა. ისტორიული განვითარების ყოველი ახალი 

საფეხური ადამიანის უფლებებს ახალ თვისებებს მატებდა და მათ სუბიექტთა უფრო ფართო 

წრეზე ავრცელებდა. ეს კი ხორციელდებოდა კლასებისა და წოდებების მიერ თავიანთი 

უფლებების, თავისუფლებების დაცვის, მისი გაფართოებისა და გამდიდრებისათვის ბრძოლის 

შედეგად. 

ისტორიულად, ადამიანები უფლებებს და პასუხისმგებლობას იძენდნენ მათი ამა თუ იმ 

ჯგუფისადმი მიკუთვნების მიხედვით, იქნებოდა ეს წარმომავლობა, დომინანტობა, რელიგია, 

კლასი, საზოგადოება თუ სახელმწიფო. მრავალ საზოგადოებაში არსებობდა ე. წ. 

,,ოქროს წესის“ (,,ნუ მოექცევი სხვას ისე, როგორც შენ არ გინდა, რომ მოგექცნენ“)მსგავსი 

ტრადიციები. ინდური ვედები, ბაბილონური ჰამურაბის კანონები, ბიბლია, ყურანი და 

კონფუცის აფორიზმები ხუთი უძველესი წერილობითი წყაროა, რომლებიც ადამიანთა 

მოვალეობების, უფლებებისა და პასუხისმგებლობების საკითხებს შეეხება. გარდა ამისა, 

არსებობდა ინკებისა და აცტეკების ქცევისა და მართლმსაჯულების კოდექსები- ადგილობრივი 

ამერიკული წყაროები, რომლებიც XVIII საუკუნემდე კარგა ხნით ადრე არსებობდა. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ყველა საზოგადოებაში არსებობდა ზეპირი თუ წერილობითი დოკუმენტები, 

რომელიც ქცევისა და მორალის წესებსა და მართლმსაჯულებასთან ერთად, მიზნად ისახავდა 

თავისი წევრების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ზრუნვას. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის დღევანდელი საერთაშორისო სტანდარტების წინამორბედი 

დოკუმენტებია: „თავისუფლებათა დიდი ქარტია“ (MAGNA CHARTA LIBERTATUM, 1215 წ.) 

ინგლისი), „ადამიანის უფლებათა ბილი“ (1689 წ. ინგლისი), „ადამიანისა და მოქალაქის 

უფლებათა დეკლარაცია“ (1789 წ. საფრანგეთი) აშშ-ის კონსტიტუცია (1787 წ.) და „უფლებათა 

ბილი“ (1791 წელი).  

ადამიანის თავისუფლებისა და უფლებების განვითარების, მათი ბუნებრივად და გა- 

ნუსხვისებლად აღიარების გზაზე მოწინავედ შეიძლება ჩაითვალოს ინგლისი. ჯერ კიდევ 

ფეოდალიზმის პირობებში, როდესაც მიმდინარეობდა პოლიტიკური კონფლიქტი სამეფო 

ხელისუფლებასა და გაბატონებულ წოდებებს შორის, რომლებიც მოითხოვდნენ თვითნებობის 

შეზღუდვას ხელისუფლების მხრიდან, 1215 წელს მიღებულ იქნა„თავისუფლებათა დიდი 

ქარტია“ (MAGNA CHARTA LIBERTATUM). ეს აქტი აღიარებულიაინგლისური თავისუფლების 

ქვაკუთხედად“. მიუხედავად იმისა, რომ ის ფეოდალიზმის პერიოდის სამართლებრივი 

დოკუმენტი იყო, სწორედ მან შექმნა ის საფუძვლები, რომლებმაც წარმოშვეს წინაპირობები 

საზოგადოების ცხოვრებაში თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის შემდგომი 

განმტკიცებისათვის. ქარტიაში ნათქვამია, რომ  ,,ქვემოთ დაწერილი თავისუფლებები“ ენიჭება 

სამეფოს ყველა თავისუფალ ადამიანს, რათა,,ფლობდნენ მათ“; მასში გატარებულია 

სახელმწიფოს მოხელეების თვითნებობისაგან ადამიანის დაცვისა და მისი ძირითადი ქონების 

ხელშეუხებლობის იდეა; ნებისმიერი ჯარიმა თუ სასჯელი კანონზე დაფუძნებული უნდა 

ყოფილიყო; „თავისუფალ ადამიანს წვრილმანი გადაცდომისათვის დაეკისრება ჯარიმა 

მხოლოდ გადაცდომის მნიშვნელობის შესაბამისად, ამასთან, მისი ძირითადი ქონება 

ხელშეუხებელი უნდა დარჩეს; ასეთივე წესით დაეკისრება ჯარიმა ვაჭარს, და მისი საქონელი 

დარჩება ხელშეუხებელი, გლეხსაც, და მისი ინვენტარი დარჩება ხელშეუხებელი, არც ერთი 



ზემოთ აღნიშნული ჯარიმის დაკისრება არ მოხდება სხვაგვარად, თუ არა სამეზობლოში 

არსებული პატიოსანი ადამიანების ფიცით დამტკიცებული ჩვენების საფუძველზე“. 

,,თავისუფლებათა დიდი ქარტიის“ 39-ე მუხლი შეიცავს დებულებას, რომელსაც დღესაც 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში - ადამიანის დამნაშავედ 

აღიარება შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილებისა და ქვეყნის კანონების 

საფუძველზე: `არც ერთი თავისუფალი ადამიანი არ შეიძლება იყოს დაპატიმრებული, ციხეში 

ჩასმული, ქონება ჩამორთმეული, კანონგარეშედ გამოცხადებული ან სხვაგვარად 

შევიწროებული, და არც ჩვენ წავალთ და არც სხვებს გავგზავნით მის წინააღმდეგ, თუ არა მის 

თანასწორთა მიერ გამოტანილი კანონიერი განაჩენისა და ქვეყნის კანონების საფუძველზე“. 

      „თავისუფლებათა დიდ ქარტიას“ აკრიტიკებენ მასში ასახული უფლებების 

ფეოდალურ- წოდებრივი ხასიათის გამო, რადგან ავიწყდებათ მისი წარმოშობის ისტორიული 

კონტექსტი. დოკუმენტის წოდებრივი ტენდენციის გათვალისწინებითაც კი არ შეიძლება ამ 

დოკუმენტში ასახული პრინციპების მაღალი ფასეულობების არაღიარება: თანამდებობის 

პირების ქმედებათა კანონთან შესაბამისობა, გადაცდომისა და სასჯელის თანაფარდობა, 

დამნაშავედაღიარება სასამართლოს მიერ, ძირითადი ქონების შენარჩუნება, ქვეყნის 

დატოვებისა და უკანვე დაბრუნების თავისუფლება, და ბოლოს, აჯანყების უფლება ..მთელი 

სათვისტომოსთან ერთად“ თავისუფლებათა ხელყოფის შემთხვევაში. 

ამ სამართლებრივ აქტში ჩადებული იდეები, რომლებმაც დროს გაუსწრო და რომელთა 

სრულად რეალიზებაც, რასაკვირველია, შეუძლებელი იყო იმ პერიოდში, ცხადყოფენ, თუ 

რატომ იწყება ადამიანის უფლებათა შესახებ კანონმდებლობის განვითარების 

ისტორიისათვლა `თავისუფლებათა დიდი ქარტიით“. ეს არის საწყისი დოკუმენტი, რომელმაც 

აიძულა მონარქი, დაედო პირობა, რომ დაიცავდა კანონებსა და თავისუფლებებს. 

1689 წელს დიდ ბრიტანეთში მიღებული „უფლებათა ბილი“ (THE BILL OF RIGHTS) 

პარლამენტის კონსტიტუციურ იაქტია, რომელმაც განამტკიცა მსხვილი ბურჟუაზიისა და 

მიწათმფლობელი არისტოკრატიის ნაწილის გამარჯვება აბსოლუტიზმზე. პარლამენტის 

თანხმობის გარეშე მეფეს უფლება არ ჰქონდა, შეეჩერებინა კანონის მოქმედება და აღსრულება, 

აეკრიფა გადასახადი ტახტის საჭიროებისათვის და ა.შ. უფლებათა ბილმა გამოაცხადა 

პეტიციის უფლება, საპარლამენტო დებატებისა და პარლამენტის არჩევნების თავისუფლება; 

საფუძველი ჩაუყარა ინგლისის კონსტიტუციურ მონარქიას. 

როცა ინგლისში ადამიანის უფლებათა შესახებ კანონმდებლობის განვითარებაზე 

ვსაუბრობთ,   შეუძლებელია   არ   აღინიშნოს   ეპოქის   გამორჩეული   მოაზროვნეების   -   ჯ. 

მილტონის (1608-1674), თ. ჰობსის (1588-1679), ჯ. ლოკის (1632-1704) ნაშრომები, რომლებშიც 

ხაზგასმულია იდეებითავისუფლების, ადამიანის ბუნებითი უფლებების, ადამიანთა 

თავისუფალი შეთახმების შედეგად სახელმწიფოს წარმოშობისა და მისი ბუნებით კანონებზე 

დაფუძნების შესახებ. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ რეალური განცხადებები მე-17 საუკუნის ევროპაში 

გაკეთდა. ჯონ ლოკის მიერ ნაშრომში “მეორე მოხსენება სახელმწიფოს შესახებ” (1688 წ.) 

განვითარებულია თვალსაზრისი, რომ კაცობრიობის ისტორიის დასაწყის ეტაპზე ყველას 

თანაბარი უფლებები გააჩნდა, მაგრამ სახელმწიფოს გარეშე მათი დაცვა წარმოუდგენელი იყო, 



ამიტომაც ადამიანებმა შექმნეს საზოგადოება, ამ უკანასკნელმა კი სახელმწიფო – სწორედ 

იმისათვის, რათა დაეცვათ ადამიანის უფლებები. ლოკის მოსაზრებით, ადამიანები სწორედ 

მაშინ უნდა დაემორჩილონ სახელმწიფოს, როდესაც ის მათ უფლებებს იცავს, რადგანაც 

ადამიანის უფლება უფრო ადრე წარმოიშვა, ვიდრე თავად სახელმწიფო, ხოლო სახელმწიფო 

ლეგიტიმურია მანამ, სანამ იგი სისტემატურად უზრუნველყოფს ამ უფლებათა დაცვას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების განვითარებაში თავისი 

წვლილი შეიტანა ინგლისის ჩრდილოეთ ამერიკულმა კოლონიებმა. ვირჯინიაში 1601 წელს 

მიღებულ პირველი კოლონიური ქარტიას და მასაჩუსეტსის 1641 წლის თავისუფლებათა აქტში, 

ასევე ვირჯინიის უფლებათა დეკლარაციაში (1776) დაფიქსირებული ადამიანის უფლებები 

შემდგომში შეტანილი იქნა ამერიკულ „უფლებათა ბილში“. 

თ.  ჯეფერსონის,  ბ.  ფრანკლინის,  თ.  პეინის,  ჯ.  მედისონისა  და  სხვათა  იდეებმა  ასახვა 

ჰპოვეს დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში(დაწერილია თ. ჯეფერსონის მიერ, 1776). 

დეკლარაციამ ხორცი შეასხა პიროვნების თავისუფლების, მისი ავტონომიის საწყისებს და 

დაადგინა, რომ ადამიანები ექვემდებარებიან დაცვას სახელმწიფოს ნებისმიერი ხელყოფისაგან. 

დეკლარაციაში გამოხატულია ერის თვითგამორკვევის უფლება -,,როდესაც მოვლენათა 

მსვლელობას მივყავართ იქამდე, რომ  ერი იძულებული ხდება, თავი გაითავისუფლოს 

პოლიტიკური მარწუხებისაგან, რითაც ის დაკავშირებულია სხვა ერთან და დაიკავოს 

დამოუკიდებელი და თანაბარი ადგილი მსოფლიოს სახელმწიფოებს შორის, რისი  უფლებაც 

მას მინიჭებული აქვს ბუნებისა და მისი შემოქმედის კანონების ძალით...“ ეს განამტკიცებს ერის 

უფლებას, შეცვალოს ან გააუქმოს მმართველობის ისეთი ფორმა, რომელიც დამღუპველი ხდება 

ადამიანის უფლებათა უზრუნველყოფისათვის და შემოიღოს ახალი მმართველობა, რომელიც 

ეფუძნება მმართველობის ორგანიზაციის ისეთ პრინციპებსა და ფორმებს, რომლებიც ̀ ყველაზე 

უკეთესად უზრუნველყოფენ ხალხის უსაფრთხოებას და ბედნიერებას“. 

დეკლარაცია საფუძვლად დაედო 1787 წლის აშშ-ს კონსტიტუციას. კონსტიტუციის 

პრეამბულაში ვკითხულობთ; „ჩვენ, შეერთებული შტატების ხალხი, უფრო სრულყოფილი 

კავშირის შექმნის, მართლმსაჯულების დადგენის, შიდა სიმშვიდის გარანტირების, 

ერთობლივი თავდაცვის უზრუნველყოფის, საყოველთაო კეთილდღეობისათვის 

ხელშეწყობისა და ჩვენთვის და ჩვენი შთამომავლობისათვის თავისუფლების განმტკიცების 

მიზნით ვაცხადებთ და ვადგენთ წინამდებარე კონსტიტუციას ამერიკის შეერთებული 

შტატებისათვის“. 

ის რომ კონსტიტუციაში არ იყო მოხსენიებული არც ადამიანის ბუნებითი უფლებები და 

არც მათი ჩამონათვალი, აიხსნება შემდეგით: კონსტიტუციის დამფუძნებლები თვლიდნენ, 

რომ ადამიანის ბუნებითი უფლებები არ უნდა დადგინდეს კანონით, რადგან ისინი 

ამოუწურავია. შემდგომში დ. მედისონმა და თ. ჯეფერსონმა შეადგინეს კონსტიტუციის 

შესწორებათა სერია და 1791 წელს ძალაში შევიდა ამერიკული უფლებათა ბილი -,,პიროვნული 

თავისუფლებისა და ადამიანური ღირსების დიდი ამერიკული ქარტია“. 

ამავე პერიოდში საფრანგეთში მოხდა რევოლუცია, რომლის მნიშვნელობა გასცდა ქვეყნის 

ფარგლებს და დიდი გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ვითარების შეცვლაზე ბევრ ქვეყანაში. 

თუმცა მანამდე იყვნენ განმანათლებლები, რომლებმაც ხარისხობრივად მაღალი 



სტანდარტები შეიმუშავეს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. 

განმანათლებლები მიიჩნევდნენ, რომ ადამიანს აქვს ბუნებითი უფლებები და ისინი 

თანდაყოლილია. ეს არის „ჯანსაღი გონების წინაპირობა“, რაც ღმერთის მიერაც კი არ შეიძლება 

შეილახოს ან შეიზღუდოს. გრაციოსი მიიჩნევდა, რომ „სახელმწიფო არის თავისუფალი 

ადამიანების სრულყოფილი კავშირი, რომელიც იქმნება სამართლის დაცვისა და საერთო 

სარგებლობისათვის“ და რომ ადამინის ბუნებითი უფლება, რაც მას ადამიანობას უნარჩუნებს, 

არის სამართლიანობა, ანუ უსამართლობისთვის წინაარმდეგობის გაწევა. 

გერმანელი ენათმეცნიერი, ფილოსოფოსი, სახელმწიფო მოღვაწე ვილჰელმ ფრაიჰერ ფონ 

ჰუმბოლდტი თვლიდა, რომ სახელმწიფოს უდიდესი ვალდებულებაა ადამიანს მიანიჭოს 

თავისუფლება. 

დიდი გერმანელი მოაზროვნე იმანუელ კანტი ღირსებას აფუძნებდა ადამიანის 

გონიერებაზე, როგორც ადამიანის თვისებაზე. მას მიაჩნდა, რომ თითოეული ადამიანი ფლობს 

ღირსებას თავისი გონიერებისა და ადამიანთა მოდგმისადმი მისი კუთვნილების გამო. 

შემეცნების, მიზნის დასახვის, "ზნეობრივი კანონით” სიარულის უნარი ის თვისებებია, რაც 

ადამიანებს ბუნებისაგან განასხვავებს და აამაღლებს კიდეც ბუნებაზე, რომელიც მხოლოდ 

სტიქიური მიდრეკილებებით ცხოვრობს და აუცილებლობის მარწუხებშია მოქცეული. ამიტომ 

ადამიანს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სამყაროში. მას (ადამიანს) უნდა ჰქონდეს 

საკუთარი თავის ღრმა პატივისცემაც და, რაც მთავარია, თითოეული უნდა ცნობდეს და პატივს 

სცემდეს სხვის ღირსებასაც. 

შარლ ლუი მონტესკიე წერდა: „ადამიანური კანონების ბუნება ისაა, რომ ისინი 

ექვემდებარებიან ყველა იმ შემთხვევითობას, რომელთაც ადგილი აქვს ადამიანთა ყოფაში და 

იცვლებიან ადამიანის ნების ცვალებადობასთან ერთად“. ის თვლიდა, რომ ადამიანის 

ჭეშმარიტი უფლება სწორედ რომ პოზიტიური (კანონმდებლობაში წერილობით 

ჩამოყალიბებული) სამართლის ჭრილში არსებობდა; მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ადამიანის 

პოლიტიკური უფლებების დაცვა, ხოლო ამ უფლებების გამოყენებისა და განხორციელების 

მთავარ მამოძრავებელ ძალად ხელისუფლების დანაწილებას (საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელი, სასამართლო) მიიჩნევდა. 

ჟან-ჟაკ რუსო - თავისუფლების წიაღიდან შობილ პირვანდელ უფლებებს ადამიანი მიჰყავს 

მათი დაცვის აუცილებლობის გაცნობიერებამდე, რის გამოც იგი, საერთო ნების საფუძველზე, 

საზოგადოებრივ ხელშეკრულებას დებს (შეთანხმება პირებს შორის, პირებსა და სახელმწიფოს 

შორის) . სწორედ ამ ხელშეკრულებაში უნდა განისაზღვროს ხელისუფლების ვალდებულება 

დაიცვას ადამიანის უფლებები (სიცოცხლის, საკუთრების, სახელმწიფოს მართვაში 

მონაწილეობის და სხვ.). რუსოსთვის მნიშვნელოვანია სიცოცხლის, რწმენის და გამოხატვის 

თავისუფლების იდეა და მათი დაცვა. 

საფრანგეთის რევოლუციამ დატოვა დიდი სამართლებრივი დოკუმენტი - 1789 

წლის„ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია“. მასში აისახა განმანათლებლობის 

ეპოქის ჰუმანური იდეები - თავისუფლება, თანასწორობა, ეროვნული სუვერენიტეტი, საზო- 

გადოებრივი ხელშეკრულება, კანონის ავტორიტეტი, ადამიანის უფლებები. ვოლტერის, მო- 

ნტესკიეს და რუსოს პოლიტიკურ-სამართლებრივი და ზნეობრივი იდეები ის ფუნდამენტი 



იყო, რომელზეც ვითარდებოდა თავისუფალი აზროვნება, კანონისა და ადამიანის 

განუსხვისებელი უფლებების წინაშე ქედის მოხრა, `საერთო კეთილდღეობისაკენ“ სწრაფვა. 

მაგალითად, დეკლარაციის მეოთხე მუხლში პირველად არის ფორმულირებული 

პრინციპი, რომელიც შევიდა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის თანამედროვე კონსტიტუციებში და 

ადამიანის უფლებათა შესახებ საერთაშორისო-სამართლებრივ აქტებში: `თავისუფლება არის 

შესაძლებლობა, აკეთო ყველაფერი, რაც ზიანს არ აყენებს სხვას“. 

დეკლარაცია კრძალავს ნებისმიერი ჯგუფის ან ინდივიდის ხელისუფლებას, თუკი იგი 

ხალხიდან არ მოდის. იმავე დოკუმენტის თანახმად, არ შეიძლება კონსტიტუცია ჰქონდეს ისეთ 

სახელმწიფოს, სადაც არ არის უზრუნველყოფილი უდანაშაულობის პრეზუმცია, საზოგადო- 

ების უფლება - თანამდებობის ყველა პირს მოსთხოვოს ანგარიში მის მიერ მართულ სფეროზე, 

და სადაც არ არის განხორციელებული ხელისუფლების დანაწილება. 

ამგვარი მიდგომა რევოლუციური შემობრუნება იყო საზოგადოებრივ ცნობიერებაში: 

ინდივიდმა, რომელიც მთლიანად იყო დაქვემდებარებული სახელმწიფოს და დამოკიდებული 

იყო მასზე, მიიღო ავტონომია – უფლება, რომ სახელმწიფო არ ჩაერიოს მის პირად ცხოვრებაში 

და არ შეზღუდოს მისი თავისუფლება. პიროვნებამ მიიღო, აგრეთვე, სახელმწიფოებრივი 

დაცვის გარანტიები მისი უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის შემთხვევაში. 

ადამიანის უფლებათა გაფართოებისათვის ბრძოლის სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტები უნდა 

ვეძიოთ XIX საუკუნეში, როცა იყო მცდელობები აკრძალულიყო მონებით ვაჭრობა და 

შემცირებულიყო ომებით გამოწვეული საშინელებები. მაგალითად, ჟენევის კონვენციებმა 

შექმნა საფუძველი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისთვის. ამ კონვენციებში 

მითითებულია, რომ საჭიროა ადამიანის დაცვა შეიარაღებული კონფლიქტების დროს. 

სამართალი საგანგებოდ იცავს ადამიანებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ ბრძოლებში, და მათ, 

ვისაც, აღარ შეუძლია ბრძოლა (მაგალითად, დაჭრილებს, ავადმყოფებსა და დამარცხებულ 

მებრძოლებს, სამხედრო ტყვეებს). 

პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ გარკვეული სოციალური ჯგუფების 

დაცვასთან დაკავშირებული საკითხი წამოჭრა ერთა ლიგამ. მაგალითად, ერთა ლიგის 

„შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ“ მიიღო მნიშვნელოვანი კონვენციები, რომლებშიც 

ჩამოყალიბებულია მუშების შრომისა და პოლიტიკური უფლებების დაცვის სტანდარტები. 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს კონვენციები დასაქმებულთა მინიმალური ასაკის (1919 წ.), 

იძულებითი შრომის აკრძალვის (1930 წ.) და ორმოცსაათიანი კვირის შესახებ (1835 წ.). 

XX საუკუნის შუა ხანებში განვითარებულმა ორმა უმნიშვნელოვანესმა მოვლენამ მსოფლიო 

საზოგადოების წინაშეახალი ძალით დააყენა ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხი. პირველი 

იყოუცხოელთა ბატონობის წინააღმდეგ კოლონიებში მცხოვრებთა დამოუკიდებლობისთვის 

ბრძოლა  და  მათი მოთხოვნა თანასწორობისა და თვითგამორკვევის შესახებ; ხოლო მეორე - 

მეორე მსოფლიო ომი. ნაცისტური გერმანიის მიერ 6 მილიონზე მეტი ებრაელის, ბოშის, 

ჰომოსექსუალისა და უნარშეზღუდული ადამიანის განადგურებამ შეაძრწუნა მსოფლიო. სულ 

უფრო აქტუალური გახდა მოწოდებები ადამიანის უფლებების სტანდარტების დამკვიდრების 

შესახებ, რათა მომხდარიყო საერთაშორისო მასშტაბით მშვიდობის დამყარება და 

მოქალაქეების დაცვა მთავრობების მხრიდან ძალმომრეობისა და შეურაცხყოფისაგან. ამ 



მოწოდებებმა არსებითი როლი ითამაშა 1945 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

ჩამოყალიბებაში და მათი ნაჭილი ასახულია  გაეროს-ს სადამფუძნებლო დოკუმენტში - 

წესდებაში. 

 

1.2.  ადამიანის უფლებები და მათი არსი 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიღებულია გენერალური ასამბლეის 

მიერ 1948 წლის 10 დეკემბერს. იგი გაერო-ს ფუძემდებლური დოკუმენტია, რომელიც 

აყალიბებს ადამიანის უფლებათა სტანდარტებსა და ნორმებს. ყველა წევრ სახელმწიფოს 

დადებული აქვს საყოველთაო დეკლარაციის შესრულების პირობა. მართალია, დეკლარაცია 

ჩაფიქრებული იყო არასავალდებულო ძალის მქონე დოკუმენტად, მაგრამ დროთა 

განმავლობაში მისმა დებულებებმა ისეთი ფართო აღიარება ჰპოვა, რომ ახლა შეიძლება ითქვას, 

რომ ის საერთაშორისო სამართლის ჩვეულებრივი ნაწილია. 

დეკლარაცია წარმოადგენს „მსოფლიო აზრს, რომელიც ადამიანის უფლებათა სინთეზი, 

რწმენა და საერთო ფილოსოფიაა, და, თვით ფაქტიდან გამომდინარე, ზოგადი საერთაშორისო 

სამართლის ნაწილი” (ი. ჰაქსარი, გვ.36). დეკლარაცია წარმოადგენს კაცობრიობის კუთვნილი, 

სერთაშორისოდ აღიარებული უფლებების შინაარსის კონსენსუსს. მასში მოცმული უფლებების 

მასშტაბი იმდენად ფართოა, რომ მას მინიმალური სირთულეებით შეუძლია მოიცვას ყველა 

კულტურა და რელიგია. ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს, რომ დეკლარაცია 

პატერნალისტურია1, თუმცა მან გაუძლო დროის გამოცდას. როგორც მართლმსაჯულების 

საერთაშორისო სასამართლო, ისე უამრავი ეროვნული სასამართლო იყენებს დეკლარაციას ან 

როგორც განმარტებით საშუალებას ან როგორც ჩვეულებით სამართალს. იგი ხშირად 

გამოიყენება საკონსტიტუციო საკითხების გადასაწყვეტად, განსაკუთრებით ახალ 

სახელმწიფოებში. არასამთავრობო ორგანიზაციები საყოველთაო დეკლარაციას იყენებენ 

ადამიანის უფლებათა სტანდარტად. 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია ადგენს ადამიანის უფლებათა 

ჩამონათვალს, რომელთაც პატივი უნდა სცენ და დაიცვან სახელმწიფოებმა. ეს განსაზღვრული 

უფლებები შეიძლება ექვს ჯგუფად დავყოთ: უსაფრთხოების უფლებები, რომლებიც იცავს 

ადამიანებს ისეთი დანაშაულებისაგან, როგორებიცაა მკვლელობა, მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა, 

წამება და გაუპატიურება; სამართლიანი სასამართლოს უფლება, რომელიც მიმართულია 

სასამართლო სისტემის ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ, რაც გამოიხატება 

სასამართლოსგადაწყვეტილების გარეშე დაპატიმრებაში, საიდუმლო (დახურულ) 

სასამართლო პროცესებში და გადამეტებულ სასჯელებში; თავისუფლების უფლებები, 

რომლებიც იცავენ რწმენის, გამოხატვის, შეკრების, გაერთიანებისა და გადაადგილების 

თავისუფლებებს;პოლიტიკური უფლებები, რომლებიც იცავენ პოლიტიკურ პროცესებში 

                                                           
1 პატერნალისტური- paternale,"მამობრივი"1. კაპიტალისტურ ქვეყნებში: მუშების ნაწილის მოსყიდვა, 

„მამობრივი ზრუნვით“ (ხელფასის მომატებით, პრემიებით და სხვ.) კლასობრივი ბრძოლისაგან მათი 

ჩამოშორების მიზნით. 2. ნეოკოლონიალიზმის ერთ-ერთი ფორმა - მსხვილი კაპიტალისტური 

სახელმწიფოების მიერ სუსტად განვითარებული ქვეყნებისათვის ეკონომიკური და სხვა "დახმარება", 

რომლისმიზანიაამქვეყნებისდამონება.:უცხოსიტყვათალექსიკონი,1989. 



მონაწილეობის თავისუფლებას სხვადასხვა ფორმით, როგორიცაა გაერთიანება, პროტესტის 

გამოხატვა და არჩევნებში ხმის მიცემა; თანასწორობის უფლებები, რომლებიც 

თანასწორუფლებიანი მოქალაქეობის, კანონის წინაშე თანასწორობისა და დისკრიმინაციის 

უარყოფის გარანტიებს; და სოციალური (ან „კეთილდღეობის“) უფლებები, რომლებიც სხვა 

ბევრ საკითხთან ერთად მოითხოვენ ყველაბავშვის განათლების მიღების უზრუნველყოფას და 

უკიდურესი სიღარიბისა და შიმშილისაგან დაცვას. არსებობს აგრეთვე კოლექტიური 

უფლებების ცნება. ისინი არ არის ასახული საყოველთაო დეკლარაციაში, თუმცა მათ მოიცავს 

შემდგომ მიღებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები. კოლექტიური უფლებები მოიცავენ 

ეთნიკური ჯგუფების დაცვას გენოციდისაგან და სახელმწიფოების მიერ მათ ეროვნული 

ტერიტორიებისა და რესურსებზე საკუთრების უფლების დაცვას.პოლიტიკური უფლებები, 

რომლებიც იცავენ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის თავისუფლებას სხვადასხვა 

ფორმით, როგორიცაა გაერთიანება, პროტესტის გამოხატვა და არჩევნებში ხმის მიცემა; 

თანასწორობის უფლებები, რომლებიც თანასწორუფლებიანი მოქალაქეობის, კანონის წინაშე 

თანასწორობისა და დისკრიმინაციის უარყოფის გარანტიებს; და სოციალური 

(ან„კეთილდღეობის“) უფლებები, რომლებიც სხვა ბევრ საკითხთან ერთად მოითხოვენ 

ყველაბავშვის განათლების მიღების უზრუნველყოფას და უკიდურესი სიღარიბისა და 

შიმშილისაგან დაცვას. არსებობს აგრეთვე კოლექტიური უფლებების ცნება. ისინი არ არის 

ასახული საყოველთაო დეკლარაციაში, თუმცა მათ მოიცავს შემდგომ მიღებული 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები. კოლექტიური უფლებები მოიცავენ ეთნიკური ჯგუფების 

დაცვას გენოციდისაგან და სახელმწიფოების მიერ მათ ეროვნული ტერიტორიებისა და 

რესურსებზე საკუთრების უფლების დაცვას. 

ჩვენი მიზანია, ამ პარაგრაფში პასუხი გავცეთ კითხვაზე, თუ რას წარმოადგენს ადამიანის 

უფლებები, განვსაზღვროთ, რა საერთაშორისო მექანიზმები არსებობს მათ დასაცავად, როგორ 

ჩამოყალიბდა იგი, როგორია სახელმწიფოს როლი ადამიანის უფლებების დაცვასთან 

დაკავშირებით, დემოკრატიული მოქალაქეობის თეორიულ, პრაქტიკულ და ნორმატიულ 

საფუძვლები და სხვა. 

ადამიანის უფლებები პოლიტიკური ნორმებია, რომლებიც განსაზღვრავენ მთავრობებისა 

და ინსტიტუტების დამოკიდებულებას ადამიანების მიმართ. ისინი ჩვეულებრივი ზნეობრივი 

ნორმები არ არის, რომლებიც მხოლოდ პიროვნებათაშორის ქცევას შეეხება (როგორებიცაა 

ტყუილისა და ძალადობის აკრძალვა). ისინი არა თუ უკრძალავენ მთავრობებს 

დისკრიმინაციას მოქმედებებისა და პოლიტიკის განხორციელების პროცესში, არამედ 

ავალებენ მათ, აღკვეთონ დისკრიმინაციის როგორც კერძო, ისე საჯარო ფორმები. 

ადამიანის უფლებები არსებობს, როგორც ზნეობრივი ან სამართლებრივი უფლებები. იგი 

შეიძლება მოიცავდეს როგორც აქტუალურ ადამიანურ ზნეობრივ პრინციპებს, რომლებსაც 

საფუძვლად უდევს სამართლებრივი უფლებები ეროვნულ დონეზე (მათ შეგვიძლია 

„სამოქალაქო“ ან „კონსტიტუციური“ უფლებები ვუწოდოთ), ისე სამართლებრივ უფლებას 

საერთაშორისო სამართლის სისტემაში.  

ადამიანის უფლებები მრავალრიცხოვანი (რამდენიმე ათეული) უფროა, ვიდრე 

მცირეოდენი. ჯონ ლოკისეული სიცოცხლის, თავისუფლებისა და საკუთრების უფლებები 



მცირერიცხოვანი და აბსტრაქტულია იმ უფლებებთან შედარებით, რომლებიც დღეს მიიჩნევა 

უფლებებად (მაგალითად, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, მონობის გაუქმება, 

განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, გენოციდის აკრძალვა). ადამიანის 

უფლებები იცავენ ადამიანებს ღირსებისა და ძირითადი ინტერესების შელახვისაგან. 

ადამიანის მრავალი უფლება თანამედროვე პრობლემებს შეეხება და ახლახან არის შექმნილი. 

საერთაშორისო სამართალი გადამწყვეტ როლს თამაშობს ადამიანის უფლებებისათვის 

გლობალური ხელმისაწვდომობის მინიჭების საკითხში. ადამიანის უფლებები ის 

საერთაშორისო ნორმებია, რომლებიც მოიცავენ ყველა სახელმწიფოს და დღეს მცხოვრებ ყველა 

ადამიანს. 

ადამიანის უფლებები წარმოადგენენ მინიმალურ სტანდარტებს. მათი მიზანი ცუდის 

თავიდან აცილება უფროა, ვიდრე საუკეთესოს მიღწევა. როგორც მინიმალური სტანდარტები, 

ისინი ღიად ტოვებენ უმეტეს სამართლებრივ და პოლიტიკურ საკითხს, რათა ეროვნულ და 

ადგილობრივდონეებზეიქნესმიღებულიკონკრეტულიგადაწყვეტილებები. ესმათ 

საშუალებას აძლევთ, განიცადონ კულტურული და ინსტიტუციური სახეცვლილებები და 

დატოვონ დიდი სივრცე დემოკრატიულ გადაწყვეტილებათა მისაღებად ადგილობრივ 

დონეზე. უფლებებს ხშირად მავალდებულებელი ხასიათი აქვთ და მათ ადრესატებს 

გარკვეული ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა აკისრიათ. ადამიანის უფლებები, 

ძირითადად, იმ სახელმწიფოს მთავრობას აკისრებენ ვალდებულებებს, სადაც პირი ცხოვრობს 

ან იმყოფება. საქართველოს მოქალაქეთა უფლებები, ძირითადად, საქართველოს 

მთავრობასთანაა დაკავშირებული. საერთაშორისო ორგანიზაციები და სხვა სახელმწიფოთა 

მთავრობები მეორადი, ანუ „დამატებითი“, ადრესატები არიან. ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო ორგანიზაციები ახორციელებენ სახელმწიფოთა მხარდაჭერას, ხელშეწყობას 

და ზოგჯერ კრიტიკასაც მათ მიერ თავიანთ მოვალეობათა შესრულების ხელშეწყობის მიზნით. 

 

1.3. ადამიანის უფლებათა სახეები 

ადამიანის უფლებები დღეს, როგორც საერთაშორისო, ისე კონკრეტული სახელმწიფოს 

კანონმდებლობის ნაწილია, მაგრამ თუკი ადამიანის უფლებები მხოლოდ ასახვის გამო 

იარსებებდა, მათი ხელმისაწვდომობა ყოველთვის საშინაო და საერთაშორისო პოლიტიკურ 

ვითარებაზე იქნებოდა დამოკიდებული. ადამიანის უფლებებს  ღრმა ფესვები აქვს და 

ნაკლებად ექვემდებარებიან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ამ იდეის ერთ-ერთ ვერსია ისაა, 

რომ ადამიანები უფლებებით იბადებიან, ადამიანის უფლებები თანდაყოლილი და 

განუსხვისებელია. აშშ-ს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია (1776) აცხადებს, რომ ხალხს „მათი 

შემოქმედის მიერ აქვს მინიჭებული“ „სიცოცხლის, თავისუფლებისა და ბედნიერებისაკენ 

სწრაფვის“ ბუნებითი უფლებები. ამ გაგებით, ღმერთი უზენაესი კანონშემოქმედია, რომლის 

მიერაც არის დადგენილი ადამიანის ძირითადი უფლებები. მაგრამ, ადამიანის უფლებების 

ღმერთის ნებისადმი მიკუთვნება უკიდურესად მრავალფეროვან სამყაროში არ 

უზრუნველყოფს მათ პრაქტიკულ სიმყარეს. ეროვნულ ან საერთაშორისო დონეზე მათი 

სამართალში ასახვა გაცილებით მყარ სტატუსს უზრუნველყოფს პრაქტიკული მიზნების 

მისაღწევად. 



ადამიანის უფლებები შეიძლება სამართალში ასახვისგან დამოუკიდებლადაც 

არსებობდეს. ადამიანის უფლებები შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც ძირითადი 

ზნეობრივი ნორმები, რომლებიც აღიარებულია ყველა ან თითქმის ყველა ადამიანური 

ზნეობრივი პრინციპის მიერ. ცნობილია, რომ ადამიანთა ყველა ჯგუფს აქვს ზნეობრივი 

პრინციპები, ანუ ქცევის იმპერატიული ნორმები, რომლებსაც კეთილგონიერება და 

ფასეულობები უდევს საფუძვლად. ეს ზნეობრივი პრინციპები შეიცავენ ნორმებს (მაგალითად, 

უდანაშაულო ადამიანის განზრახ მკვლელობის აკრძალვა) და სპეციფიკურ ფასეულობებს 

(მაგალითად, ადამიანის სიცოცხლის მაღალფასეულობა). 

 რომელი უფლებები წარმოადგენს ადამიანის ძირითად უფლებებს? 

კითხვები იმის შესახებ, თუ რომელი უფლებები წარმოადგენს ადამიანის უფლებებს, 

ადამიანის უფლებათა მრავალ ჯგუფთან დაკავშირებით წარმოიშობა. იმის გადაწყვეტისას, თუ 

რომელი განსაზღვრული უფლებები წარმოადგენს ადამიანის უფლებებს, შეიძლება 

დავეყრდნოთ საერთაშორისო დეკლარაციას და ევროპულ კონვენციას. ესენია: (1) სამოქალაქო 

და პოლიტიკური უფლებები; (2) სოციალური უფლებები; (3) უმცირესობათა და კოლექტიური 

უფლებები და (4) გარემოს უფლებები. 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები. სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები 

სათავეს იღებს ისეთი დოკუმენტებიდან, როგორებიცაა ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა 

დეკლარაცია (1789, საფრანგეთი) და უფლებათა ბილი (1791, აშშ). თანამედროვე წყაროებია 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის პირველი 21 მუხლი და ისეთი 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები, როგორიცაა: ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ 

თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია, საერთაშორისო შეთანხმებასამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების შესახებ, ადამიანის უფლებათა ამერიკული კონვენცია და 

ადამიანისა და ხალხების უფლებათა აფრიკული ქარტია. 

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა უმეტესობა აბსოლუტური არ არის და შეიძლება 

შეიზღუდოს საჯარო და კერძო ინტერესებით, ძალადობის შემზღუდველი წესების მეშვეობით, 

სამართლებრივი  სასჯელით.  საერთაშორისო  შეთანხმებით  სამოქალაქო  და  პოლიტიკური 

უფლებების შესახებ ნებადართულია უფლებათა შეზღუდვა „ერისათვის საფრთხის შემცველი 

საერთო-სახალხო უკიდურესი აუცილებლობის“ დროს (მუხლი 4). თუმცა, იგი კრძალავს 

ზოგიერთი უფლების შეზღუდვას, მათ შორის არის სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვის, 

მონობის აკრძალვის, სისხლის სამართლის კანონებისათვის უკუძალის მინიჭების აკრძალვის 

უფლებები და აზრისა და რელიგიის თავისუფლება. 

სოციალური უფლებები.  ზემოთ განხილულ სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა 

გარდა საყოველთაო დეკლარაცია მოიცავს აგრეთვე სოციალურ (ან კეთილდღეობის) 

უფლებებს. მათ მიეკუთვნება თანასწორუფლებიანობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა ქალებისა 

და უმცირესობათა მიმართ, სამუშაოს შოვნის შესაძლებლობათა ხელმისაწვდომობა, შრომის 

სამართლიანი ანაზღაურება, უსაფრთხო და ჯანმრთელი სამუშაო პირობები, პროფესიული 

კავშირების შექმნისა და კოლექტიური შეთანხმების უფლება, სოციალური უსაფრთხოება, 

შესაბამისი ცხოვრების სტანდარტი (რაც მოიცავს შესაბამის საკვებს, ჩაცმას და ბინით 

უზრუნველყოფას), ჯანმრთელობის დაცვა და განათლება. ეს უფლებები საერთაშორისო 



სამართლის ნაწილად იქცნენ ისეთი საერთაშორისო ხელშეკრულებების მეშვეობით, 

როგორებიცაა საერთაშორისო შეთანხმება ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

უფლებების შესახებ, ევროპის სოციალური ქარტია და სან-სალვადორის პროტოკოლი (1988), 

რომელმაც შესწორება შეიტანა ადამიანის უფლებათა ამერიკულ კონვენციაში. 

უმცირესობათა და კოლექტიური უფლებები.  უმცირესობათა უფლებებისათვის ზრუნვის 

საკითხს დიდი ხნის ისტორია აქვს ადამიანის უფლებათა მოძრაობის სფეროში. ადამიანის 

უფლებათა დოკუმენტებში ხაზგასმულია, რომ ყველა ადამიანს, მათ შორის ეროვნულ და 

რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფების წევრებსაც, ერთნაირი ძირითადი უფლებები აქვთ და ამ 

უფლებებით სარგებლობა ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე უნდა შეეძლოს. 

დისკრიმინაციისაგან თავისუფლების უფლებამკაფიოდ არის წარმოჩენილი საყოველთაო 

დეკლარაციაში და შემდგომ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში. მაგალითად, სამოქალაქო და 

პოლიტიკური შეთანხმება, მასში მონაწილე სახელმწიფოებს ავალდებულებს, პატივი სცენ და 

დაიცვან თავიანთი ხალხის უფლებები„განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, სქესისა, ენისა, 

პოლიტიკური ან სხვაგვარი შეხედულებისა, ეროვნული ან სოციალური კუთვნილებისა, 

საკუთრებისა, წარმოშობისა ან სოციალური მდგომარეობისა“. 

ზოგიერთი სტანდარტული ინდივიდუალური უფლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისათვის. მათ მიეკუთვნება გაერთიანების 

თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, რელიგიის თავისუფლება და თავისუფლება 

დისკრიმინაციისაგან. ადამიანის უფლებათა დოკუმენტები შეიცავს ასევე უფლებებს, 

რომლებიც კონკრეტულად უმცირესობებს შეეხება და მათთვის დაცვის სპეციალურ 

საშუალებებს ადგენს. მაგალითად, სამოქალაქო და პოლიტიკური შეთანხმების 27-ე მუხლში 

ნათქვამია, რომ პირებს, რომლებიც ეთნიკურ, რელიგიურ ან ენობრივ უმცირესობებს 

მიეკუთვნებიან, „არ უნდა ეთქვათ უარი უფლებაზე, თავიანთი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად 

ისარგებლონ თავიანთი კულტურით, განაცხადონ და გამოიყენონ თავიანთი რელიგია ან 

ილაპარაკონ საკუთარ ენაზე“. 

1964 წლიდან მოყოლებული გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია უმცირესობათა 

უფლებებს ძირითადად ისეთ სპეციალიზებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში 

ითვალისწინებს, როგორიცაა საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის გაუქმების შესახებ (1965) და კონვენცია ქალების წინააღმდეგ მიმართული 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის გაუქმების შესახებ (1979). 

ჯანმრთელი გარემოს უფლება. მიუხედავად უფლებების რაოდენობის ხელოვნურად 

გაზრდის საშიშროებისა, არსებობს აბსოლუტური ნორმები, რომლებიც ადამიანის უფლებებად 

უნდა იქნეს მიჩნეული, თუმცა, ძირითადად, ისინი ასეთებად არ აღიქმება. ბოლოს და ბოლოს, 

არსებობს მრავალი სფერო, სადაც ადამიანთა ღირსებას და ფუნდამენტურ ინტერესებს 

მთავრობის მოქმედებებისა თუ დაუდევრობის გამო საფრთხე ემუქრება. მხედველობაში გვაქვს 

ჯანმრთელი გარემოს უფლებები, რომლებიც ხშირად განისაზღვრება, როგორც ცხოველთა ან 

თავად ბუნების უფლებები. ამგვარი გაგების გამო ისინი არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების 

ძირითად არსს, ვინაიდან ამ უფლებათა მფლობელებს არ წარმოადგენენ ადამიანები ან 

ადამიანთა ჯგუფები. თუმცა, უფრო ზომიერი ფორმულირებაც არის შესაძლებელი; გარემოს 



უფლებები შეიძლება გავიგოთ, როგორც ჯანმრთელ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების 

უფლება. ასეთ შემთხვევაში უფლება ადამიანზეა ორიენტირებული. ის პირდაპირ არ მოიცავს 

ცხოველთა მოთხოვნილებებს, ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას ან უწყვეტ განვითარებას. 

უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლება შეიძლება შესაბამისობაში იქნას მოყვანილი 

ზემოთ მითითებულ ადამიანის უფლებათა ძირითად არსთან, თუკი იგი გაგებულ იქნება, 

როგორც უფლება, რომელიც უმთავრესად პასუხისმგებლობას აკისრებს მთავრობებს და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს. იგი მოუწოდებს მათ, დაარეგულირონ სამთავრობო თუ არას- 

ამთავრობო წარმომადგენელთა ქმედებები უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნების ნველსაყოფად. 

მოქალაქეები მეორეხარისხოვანი ადრესატები არიან. უფლება ადამიანთა 

უსაფრთხოებისათვის გარემოს მინიმალურ სტანდარტებს უფრო ადგენს და არ მოუწოდებს 

გარემოს დაცვის უფრო მაღალი და ფართო სტანდარტებისაკენ. 

რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს სოციალური უფლებები ადამიანის უფლებებად?  

საყოველთაო დეკლარაცია შეიცავდა სოციალურ (ან „კეთილდღეობის“) უფლებებს, 

რომლებიც შეეხებოდა განათლებას, კვებას და საქმიანობას. დეკლარაციაში მათი ასახვა დიდ 

კამათთან იყო დაკავშირებული (Beetham 1995). სოციალური უფლებები ხშირად სასურველი 

მიზნების მიღწევის მოთხოვნებად მიიჩნევა და არა რეალურ უფლებებად. მათ არ შეიცავს 

ევროპული კონვენცია (თუმცა მასში მოგვიანებით შესწორების სახით შეტანილ იქნა 

განათლების უფლება). სამაგიეროდ ისინი ჩადებულ იქნა განსაკუთრებულ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებაში - ევროპის სოციალურ ქარტიაში. როდესაც გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციამ დაიწყო საყოველთაო დეკლარაციაში შემავალი უფლებების საერთაშორისო 

სამართალში გატარების პროცესი, მან ევროპული სისტემის მოდელი აირჩია, რადგან 

საერთაშორისო ხელშეკრულებაში შემავალი ეკონომიკური და სოციალური სტანდარტები 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებისგან განცალკევებით განიხილა. ეს საერთაშორისო 

ხელშეკრულება - საერთაშორისო შეთანხმება ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

უფლებების შესახებ („სოციალური შეთანხმება“, 1966) ამ სტანდარტებს უფლებებად მიიჩნევდა, 

თუმცა პროგრესულად რეალიზებად უფლებებად. 

სოციალური უფლებების ოპონენტები მათ ადამიანის უფლებებად არ მიიჩნევენ. 

სოციალური უფლებების წინააღმდეგ გავრცელებული მოსაზრებებია: (1) ისინი არ 

ემსახურებიან ჭეშმარიტად ფუნდამენტურ ინტერესებს; (2) ისინი მეტად მძიმე ტვირთის სახით 

აწევთ მთავრობებს და გადასახადის გადამხდელებს და (3) ისინი განუხორციელებელია 

ნაკლებად განვითარებულ სახელმწიფოებში (ამ საკითხებთან დაკავშირებით იხილეთ: Beetham 

1995; Cranston 1967, 1973; Howard 1987; Nickel 2005, 2006). 

პირველ რიგში შევეხოთ მნიშვნელოვან საკითხს და მაგალითად მოვიშველიოთ ორი 

სოციალური უფლება: ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტის უფლება და უფასო საჯარო 

განათლების მიღების უფლება. ეს უფლებები ავალებენ მთავრობებს, შეეცადონ ისეთი 

სერიოზული უარყოფითი მოვლენების გამოსწორებას, როგორებიცაა შიმშილი და 

გაუნათლებლობა. 

საკვები პროდუქტებისა და სიცოცხლისათვის აუცილებელი სხვა ძირითადი 

მატერიალური პირობების მნიშვნელობის დანახვა არც ისე ძნელია. ისინი არსებითია 



ადამიანთა სიცოცხლისათვის, მოქმედებისა და განვითარებისათვის. თუკი ეს სიკეთეები არ 

იქნება სათა- ნადოდ ხელმისაწვდომი, ცხოვრების, ჯანმრთელობისა და თავისუფლების 

მრავალ ინტერესს დაემუქრება საფრთხე და ავადმყოფობისა და სიკვდილიანობის სერიოზული 

ალბათობა წარმოიშობა. კავშირი ამ უფლებით გარანტირებული სიკეთეების ქონასა და 

მინიმალურად კარგი ცხოვრების ქონას შორის პირდაპირი და აშკარაა - ფაქტორი, რაც 

ყოველთვის არ არის დამახასიათებელი ადამიანის სხვა უფლებებისათვის. 

თანამედროვე მსოფლიოში განათლების მიღების შესაძლებლობის ხელმისაწვდომობის 

ნაკლებობა ზღუდავს (როგორც აბსოლუტურად, ისე შედარებით) ადამიანების 

შესაძლებლობას, სრულად და ეფექტურად მიიღონ მონაწილეობა თავიანთი ქვეყნის 

პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში (Hodgson 1998). განათლების ნაკლებობა ზრდის 

უმუშევრობისა და არასაკმარისად დასაქმების ალბათობას. 

სოციალური უფლებების მნიშვნელობის მხარდასაჭერად კიდევ ერთი გზაა მათი 

მნიშვნელობის წარმოჩენა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების სრულად 

განხორციელებისათვის. თუკი სახელმწიფო მოახერხებს შიმშილის აღმოფხვრას და 

უზრუნველყოფს ყველას მიერ განათლების მიღების შესაძლებლობას, ეს ხელს შეუწყობს 

ადამიანთა შესაძლებლობას, იცოდნენ, გამოიყენონ და ისარგებლონ თავიანთი 

თავისუფლებებით, სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და პოლიტიკური მონაწილეობის 

უფლებით. ამის დანახვა ადვილია განათლებასთან მიმართებით. გაუნათლებლობა ბარიერს 

წარმოადგენს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების რეალიზაციისათვის, ვინაიდან 

გაუნათლებელმა ადამიანებმა ხშირად არ იციან, რა უფლებები აქვთ და რის გაკეთება 

შეუძლიათ ამ უფლებათა გამოსაყენებლად და დასაცავად. ამის დანახვა ადვილია აგრეთვე 

დემოკრატიული მონაწილეობის სფეროშიც. განათლება და მინიმალური შემოსავალი 

ეკონომიურად დაბალ საფეხურზე მდგომ ადამიანებს უფრო უადვილებს, მიჰყვნენ პოლიტიკას, 

მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ კამპანიებში და დახარჯონ დრო და ფული, რაც საჭიროა 

არჩევნებზე წასასვლელად და ხმის მისაცემად 

სახელმწიფოები, რომლებიც არ აღიარებენ და არ ახორციელებენ სოციალურ უფლებებს, 

მაინც საჭიროებენ ხარჯებისგაწევას  გაჭირვებულთა უზრუნველსაყოფად, ვინაიდან ეს 

სახელმწიფოები - განსაკუთრებით მაშინ, თუკი ისინი პოლიტიკური მონაწილეობის 

დემოკრატიულ უფლებებს აღიარებენ - ვერ შეეგუებიან მოსახლეობის დიდი ნაწილის შიმშილს 

და უსახლკარობას. მხოლოდ გასულ საუკუნეში მოხერხდა მთავრობათა მიერ მხარდაჭერილი 

სოციალური უფლებების მეშვეობით გაჭირვებულთა უზრუნველყოფის ტვირთის 

მნიშვნელოვანი ნაწილის შემსუბუქება. სოციალურ უფლებებთან დაკავშირებული გადასა- 

ხადებით ხდება სხვა ისეთ მძიმე მოვალეობათა ნაწილობრივი ჩანაცვლება, როგორიცაა 

ოჯახისა და საზოგადოების მოვალეობა, უზრუნველყონ უმუშევართა, ავადმყოფთა, 

უუნაროთა და ასაკოვანთა სათანადო მოვლა-პატრონობა. გადაწყვეტილების მიღება, 

განხორციელდეს თუ არა სოციალური უფლებები, დამოკიდებულია არა იმის გადაწყვეტაზე, 

გაწეულ უნდა იქნეს თუ არა ამგვარი ტვირთი, არამედ იმის გადაწყვეტაზე, გაგრძელდეს თუ 

არა მთლიანად არაფორმალური უზრუნველყოფის სისტემაზე დაყრდნობა, რომელსაც 

არასტაბილური სარგებელი მოაქვს და რომლის ხარჯებიც მძიმედ აწვება ოჯახებს, მეგობრებსა 



და საზოგადოებას 

 ბავშვის უფლებები და უფლება განათლებაზე.ბავშვის უფლებების ყოველმხრივ დაცვას 

უზრუნველყოფს საერთაშორისო და რეგიონული რესურსების ფართო სპექტრი, რომელიც 

მოიცავს ადამიანის უფლებებს, ჰუმანიტარულ სამართალსა და კანონს ლტოლვილთა შესახებ. 

ბავშვები სარგებლობენ უფლებებით, რომლებიც საყოველთაო ხელშეკრულებებშია მოცემული. 

გარდა ამისა, შემუშავებულ იქნა მთელი რიგი სპეციალური ინსტრუმენტებისა, რომლებიც 

უზრუნველყოფს ბავშვთა დამატებით დაცვას, იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი 

განსაკუთრებულ დაცვას საჭიროებენ და მნიშვნელოვანნი არიან საზოგადოებისათვის. ამგვარი 

მიდგომა იძლევა მათი ჯანსაღი განვითარებისა და საზოგა- დოებაში ჩართულობის გარანტიას. 

ინფორმაციისათვის: დღეისათვის მსოფლიოში არსებობს დაახლოებით 2 მილიარდი 

ბავშვი, აქედან 79 მილიონი ევროკავშირში და 25 მილიონი იმ ქვეყნებში, რომლებიც ითვლებიან 

ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატებად. 

მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუმენტი, რომელიც ბავშვთა უფლებების დაცვას ეხება 

არის ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომელიც გათიანებული ერების ორგანიზაციამ 1989 

წელსმიიღო. ეს კონვენცია არის ამ სფეროში მიღებული პირველი სავალდებულო 

საერთაშორისო დოკუმენტი, რომელმაც ბევრი რამ შეცვალა ბავშვთა უფლებების დაცვის 

საქმეში. 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ის არის მსოფლიოში ყველაზე ფართო 

მაშტაბით რატიფიცირებული ადამიანის უფლებების დოკუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს, 

ბავშვების ასაკის, და ზრდასრულობის მიხედვით – მონაწილეობას მოვლენებში, რომლებიც 

გავლენას ახდენს მათ ბედზე, როგორიცაა იურიდიული პროცესები ან გაშვილების პროცესები, 

რაც უკავშირდება მათ ოჯახებსა და მთლიანად საზოგადოებას. ის ასევე ამკვიდრებს უფლებებს 

მათი ძალადობის ყველა ფორმისაგან და ისეთი ქმედებებისაგან დაცვისათვის, რომელიც 

არღვევს მათ უფლებებს. დაბოლოს, სხვა ნებისმიერი კონვენციის მსგავსად ის უზრუნველყოფს 

უფლებებს, რომლებიც იცავს ბავშვებს პოტენციური ძალადობისაგან. 

კონვენცია ბავშვებს განიხილავს კანონის სუბიექტად და არა ობიექტად. ტრადიციულად 

მოზრდილთა უდიდესი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ბავშვები უნდა განიხილონ 

ობიექტებად, რომლებიც უპირობოდ უნდა დაემორჩილონ უფროსებს – მასწავლებლებს, 

მოძღვარს, მშობლებს, ექიმებს და ა.შ. ამის ნაცვლად კონვენცია ამკვიდრებს იდეას, რომ 

ბავშვები არიან ადამიანები გარკვეული უფლებებით, რომლებსაც პატივი უნდა სცენ 

უფროსებმა, საზოგადოებამ და ყველა ორგანიზაციამ, რომლებიც მოღვაწეობენ ბავშვების 

სფეროში. ბავშვები, მათი ასაკის მიუხედავად, უფლებამოსილი არიან პატივი სცენ მათ და 

მოეპყრონ ღირსეულად. 

ბავშვთა უფლებების კონვენცია სფეროთა ფართო სპექტრს ეხება – ადმინისტრაციულ, სა- 

მართლებრივ, საგანმანათლებლო, იურიდიულ და ა.შ.სფეროებს, სადაც ბავშვის უფლებები 

დაცული უნდა იყოს. მაგ. ბავშვი, რომლის სათანადო რეგისტრაციაც არ მოხდა 

დაბადებისთანავე კანონისათვის არ არსებობს. მაშასადამე ისინი არ არსებობს არც სკოლის 

ადმინისტრაციისათვის, რომლებიც უარს ამბობენ სკოლაში მის მოსწავლედ ჩარიცხვაზე, 

შედეგად მათ არ შეუძლიათ სკოლაში სიარული. ეს არის გავრცელებული პრობლემა, რომელიც 



გავლენას ახდენს ათასობით ბავშვზე ბევრ ქვეყანაში. სკოლის ადმინისტრაციის მიერ ბავშვის 

სკოლაში ჩარიცხვაზე უარის თქმა იმის გამო, რომ „ისინი არ არსებობენ ადმინისტრაციული და 

სამართლებრივი“ თვალსაზრისით, აშკარად არღვევს ბავშვის უფლებას განათლებაზე. 

კონვენციას პრაქტიკული გავლენა ჰქონდა ბევრ ქვეყანაში, რომლებსაც მისი 

რატიფიცირების შედეგად დაეკისრათ ვალდებულება ცვლილებები შეიტანონ ან/და 

რეფორმირება მოახდინონ არსებული კანონმდებლობის ნაწილში. 

იმ მოსაზრებათა გავრცობის მიზნით, რომელიც პირველად გამოთქმულ იქნა ადამიანის 

უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში, ბავშვის უფლებების შესახებ გაერთიანებული ერების 

კონვენციის 28-ე მუხლში შესულია დებულება, რომელიც განათლებას განიხილავს, როგორც 

უფლებას, ხოლო 29-ე მუხლში განმარტებულია, რომ განათლება უნდა ემსახურებოდეს 

„ბავშვის პიროვნების, ნიჭის, გონებრივი და ფიზიკური უნარების სრულ განვითარებას. 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 26-ე მუხლში ვკითხულობთ: 

(1) ყოველ ადამიანს აქვს განათლების უფლება. განათლება, როგორც დაწყებითი, ასევე 

ზოგადიც, უფასო უნდა იყოს. დაწყებითი განათლება უნდა იყოს სავალდებულო. ტექნიკური 

და პროფესიული განათლება უნდა იყოს საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, უმაღლესი 

განათლება კი - ერთნაირად მისაწვდომი ყველასათვის, თითოეულის უნარისამებრ. 

(2) განათლება მიმართული უნდა იყოს ადამიანის პიროვნების სრული განვითარებისა და 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა პატივისცემის გადიდებისაკენ. 

განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს ყველა ხალხის, ყველა რასობრივი თუ რელიგიური ჯგუფის 

ურთიერთგაგებას, შემწყნარებლობასა და მეგობრობას და ხელი უნდა შეუწყოს 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოღვაწეობას მშვიდობის შესანარჩუნებლად. 

(3) მშობლებს აქვთ პრიორიტეტის უფლება, აირჩიონ, რა სახის განათლება სურთ თავიანთი 

შვილებისათვის. 

ბავშვის უფლებების შესახებ გაერთიანებული ერების კონვენციის 28-ე მუხლში შესულია 

დებულება, რომელიც განათლებას განიხილავს, როგორც უფლებას, ხოლო 29-ე მუხლში 

განმარტებულია, რომ განათლება უნდა ემსახურებოდეს „ბავშვის პიროვნების, ნიჭის, გონე- 

ბრივი და ფიზიკური უნარების სრულ განვითარებას“. 

როგორც გაერთიანებული ერების კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ, ასევე, ადამიანის 

უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია აღიარებს, რომ სასკოლო განათლების ერთ-ერთ მიზანს 

წარმოადგენს ადამიანის უფლებებისა და ამგვარად, სასკოლო განათლების სფეროში, 

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა გულისხმობს ადამიანის უფლებების შესახებ 

სწავლის შესაძლებლობას და ადამიანის უფლებათა ღირებულებებისა და საფუძვლების 

პრაქტიკულ გამოყენებას საკლასო გარემოში. სკოლები, რომლებიც ბავშვის უფლებათა დაცვის 

პრინციპებით ხელმძღვანელობენ, მეტად არიან ორიენტირებული ბავშვის ღირსების დაცვაზე. 

განათლების უფლება საყოველთაო ხასიათისაა და განკუთვნილია იმისათვის, რომ მისით 

ისარგებლოს ყველამ, განურჩევლად შესაძლებლობებისა, რასისა, ეთნიკური წარმოშობისა, 

რელიგიისა, სქესისა, ეროვნებისა, სექსუალური ორიენტაციისა, სოციალური კუთვნილებისა ან 

სხვა რომელიმე ფაქტორისა, რომელიც პიროვნების იდენტობას განსაზღვრავს. გარდა ამისა, 

ასეთი განათლება, როგორც ეს განმარტებულია ბავშვის უფლებების შესახებ გაერთიანებული 



ერების კონვენციაში, უნდა იყოს აგებული იმგვარად, რომ არ შეილახოს მოსწავლეების ღირსება 

და ადამიანის საყოველთაო უფლებები. 

ძირითად პრინციპს, რომელიც საფუძვლად უდევს, როგორც ადამიანის უფლებებს, ასევე, 

ადამიანის უფლებების დაცვაზე დაფუძნებულ მიდგომას, წარმოადგენს დისკრიმინაციის 

დაუშვებლობა. სასკოლო განათლების სექტორში მრავლად არის დისკრიმინაციის 

დაუშვებლობის გამოყენების შესაძლებლობები, მათ შორის, ხარისხიანი განათლების თანაბარი 

ხელმისაწვდომობა, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაუცველ ან 

უმცირესობათა ჯგუფებს. 

იუნესკო-ს (გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 

ორგანიზაცია) „ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის“ ინიციატივა და სასკოლო განათლებისადმი 

ადამიანის უფლებების დაცვაზე დაფუძნებული მიდგომა ემსახურება ბავშვის უფლებების 

შესახებ გაერთიანებული ერების კონვენციის დანერგვას განათლების სფეროში, განათლების 

საშუალებით. ადამიანის უფლებების დაცვაზე დაფუძნებული მიდგომის 

განსახორციელებლად, საჭიროა უფრო მეტი ცოდნა შევიძინოთ ადამიანის უფლებებისა და 

ბავშვის უფლებების შესახებ, განათლების დაგეგმვისა და შეფასების მნიშვნელობისა და 

შედეგების შესახებ. 

 

1.4. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია. ევროპის 

კონვენცია, როგორც საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია მიღებულ 

იქნა 1950 წლის 4 ნოემბერს რომში და ძალაში შევიდა 1953 წლის 3 მაისს. მისი მიზანია 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიერ განსაზღვრული უფლებების 

სისრულეში მოყვანა. ევროპული კონვენცია თავის პრეამბულაში აცხადებს, რომ კონვენცია 

შემუშავდა იმ მიზნით, რომ მას საყოველთაო დეკლარაციაში წარმოდგენილი კონკრეტული 

უფლებების კოლექტიური შესრულებისათვის საწყისი ნაბიჯების გადადგმა მოეხდია. 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ევროპული კონვენცია დაახასიათა 

„ევროპული საჯარო წესრიგის (ordre public) კონსტიტუციურ დოკუმენტად. ევროპული 

კონვენცია წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმთავრეს დოკუმენტს ევროპაში. მასში 

მოცემული უფლებები გადმოტანილია საყოველთაო დეკლარაციიდან. ეს არის სიცოცხლის, 

წამებისა და სხვა არაადამიანური, დამამცირებელი მოპყრობისგან ან დასჯისგან 

თავისუფლების, მონობისგან ან იძულებითი შრომისგან თავისუფლების, ადამიანის 

თავისუფლების და უსაფრთხოების, სამართლიანი სასამართლო პროცესის, უკუქცევითი 

დასჯის კანონმდებლობის აკრძალვის, პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის, 

საცხოვრებელი ბინისა და მიწერ-მოწერის, აზრის, სინდისის და აღმსარებლობის 

თავისუფლების, საკუთარი აზრის გამოთქმის თავისუფლების, შეკრებისა და გაერთიანების 

თავისუფლების, ქორწინებისა და ოჯახის შექმნის, უფლებათა დარღვევის ეფექტიანი 

სამართლებრივი საშუალებების, დისკრიმინაციისგან თავისუფლების უფლებები. 

გადატანილი აქვს რა უმთავრესი ყურადღება სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებზე, 

კონვენცია დიდად არ აფართოვებს საყოველთაო დეკლარაციას. იგი უფრო დეტალურად 



განიხილავს მრავალ უფლებას, რაც, რა თქმა უნდა, შესასრულებლად სავალდებულოა 

აღნიშნულ უფლებათა განხორციელების მიზნით. 

კონვენცია პირველი დოკუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა 

დაცვის აღსრულების ეფექტიან მექანიზმს, თუმცა, საერთაშორისო სამართლის მკაცრი 

შინაარსის გათვალისწინებით, კონვენციამ ზედამხედველობის ორგანოდ დაამტკიცა 

სასამართლო, რომელიც ისმენს სახელმწიფოთა მიერ სახელმწიფოთა წინააღმდეგ წამოჭრილ 

საქმეებს ან იღებს გადაწყვეტილებებს კომისიის მიერ გადაცემულ ინდივიდუალურ 

განცხადებებზე. 

 კონვენციაში მოცემული განმარტების მიზანმიმართულმა და დინამიურმა ტექნიკამ ხელი 

შეუწყო უფლებათა და თავისუფლებთა განვითარებას საზოგადეობის ნორმების ცვლილებათა 

შესაბამისად. უფრო მეტიც, ისეთი საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა უფლებამოსილების 

ზღვარი, განსაკუთრებით ეხმარება სისტემის ეფექტიანობას სახელმწიფოებთან შეთანხმებული 

იმ თავისუფლების აღიარებით, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ უფლებისა თუ 

თავისუფლების გამოყენების ფარგლებთან. აღნიშნული ეხმარება სახელმწიფოებს საკუთარი 

საზოგადოებრივი ნორმების (მაგალითად, მორალური) და საერთო უსაფრთხოების დადგენაში. 

უფლებამოსილების ზღვარის გამოყენება არ არის უსაზღვრო. იგი ფეხდაფეხ მიჰყვება ევროპის 

სასამართლო ზედამხედველობას – ევროპული სასამართლო, უმაღლესი არბიტრი, აკვირდება, 

გადალახულია თუ არა უფლებამოსილების ზღვარი. 

ევროპის კონვენცია, როგორც საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი. საერთაშორისო 

სამართალი არ აკისრებს სახელმწიფოს საერთაშორისო ხელშეკრულების ეროვნული 

კანონმდებლობის ნაწილად აღიარების ვალდებულებას. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს აქვს 

უფლება, აღიაროს საერთაშორისო ხელშეკრულება ეროვნული კანონმდებლობის ნაწილად, 

შიდასახელმწიფოებრივ ნორმატიულ აქტად. საერთაშორისო 

ხელშეკრულების სახელმწიფოს კანონმდებლობის ნაწილად აღიარება გამომდინარეობს 

ეროვნული და არა საერთაშორისო სამართლიდან. თუ სახელმწიფომ აღიარა საერთაშორისო 

ხელშეკრულება ქვეყნის კანონმდებლობის ნაწილად, ხელშეკრულება წარმოშობს უფლებებსა 

და მოვალეობებს ეროვნულ დონეზე და, შესაბამისად, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს 

შეუძლიათ დაიცვან თავიანთი უფლებები და ინტერესები ამ ხელშეკრულების საფუძველზე, 

მათ შორის, სასამართლოში. 

საერთაშორისო სამართლის ზოგადი წესის მსგავსად, არც ევროპული კონვენცია აკისრებს 

სახელმწიფოს ვალდებულებას, აღიაროს კონვენცია ქვეყნის კანონმდებლობის ნაწილად და, 

შესაბამისად, უშუალოდ გამოიყენოს მისი დებულებები ეროვნულ დონეზე, მათ შორის, 

სასამართლო დავების გადასაწყვეტად. მიუხედავად ამისა, ევროპულმა სასამართლომ თავის 

ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში განაცხადა, რომ ევროპული კონვენციის ეროვნული 

კანონმდებლობის ნაწილად აღიარება, კონვენციის შინაარსიდან გამომდინარე, 

ვალდებულებათა შესრულების განსაკუთრებით ეფექტიანი საშუალებაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული კონვენცია არ აკისრებს მის მონაწილე სახელმწიფოებს 

კონვენციის ეროვნული კანონმდებლობის ნაწილად აღიარების ვალდებულებას, თითქმის 

ყველა სახელმწიფომ აღიარა კონვენცია თავისი კანონმდებლობის ნაწილად, გარდა 



ირლანდიისა. 

საქართველოში კონვენცია აღიარებულია კანონმდებლობის ნაწილად. საქართველოში 

ევროპულ კონვენციას შეუძლია წარმოშვას უფლებები და მოვალეობები ფიზიკური და 

იურიდიული პირებისათვის. ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეუძლია, 

სასამართლო ან ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე დაეყრდნოს ევროპული კონვენციის 

დებულებებს და მის საფუძველზე ამტკიცოს ადამიანის უფლებათა დარღვევა. 

საერთაშორისო ხელშეკრულებათა ადგილი საქართველოს კანონმდებლობაში 

ძირითადად განისაზღვრება რამდენიმე ნორმატიული აქტით: 

ა) უწინარეს ყოვლისა, აღსანიშნავია საქართველოს კონსტიტუცია, რომლის მე-6 მუხლის 

მე-2 პუნქტის თანახმად, `”საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ 

იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, კონსტიტუციურ შეთანხმებას, აქვს 

უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ”. 

კონსტიტუციის ეს დებულება აღიარებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს საქართველოს 

კანონმდებლობის ნაწილად და განსაზღვრავს მათ იურიდიულ თანაფარდობას ეროვნულ 

დონეზე მოქმედი ნორმატიული აქტების მიმართ. 

გ) განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა საქართველოს კანონი ”საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ”. კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, 

რომ ”საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის 

განუყოფელი ნაწილია”. 

საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე, საქართველოში არ არის აუცილებელი 

სპეციალური სამართლებრივი აქტის მიღება, რომელიც კონკრეტულ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებას აღიარებს ქვეყნის ნორმატიულ აქტად. საერთაშორისო ხელშეკრულება 

საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი ხდება ავტომატურად. და როცა საერთაშორისო 

ხელშეკრულება სავალდებულო ხდება საქართველოსათვის, ის ავტომატურად ხდება 

საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი. აქედან გამომდინარეობს, რომ საქართველოს ყველა 

საერთაშორისო ხელშეკრულება, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, 

საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილია. 

 

1.5. ადამიანის უფლებათა სამართლებრივი საფუძვლები 

საყოველთაო უფლებების მოთხოვნა ,,ადამიანთა ოჯახის ყველა წევრისთვის“ პირველად 

გამოითქვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მიღებულ „ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაციაში“ (1948 წელი). ამ დეკლარაციის ოცდაათი მუხლი წარმოადგენს 

ყოვლისმომცველ განცხადებას ადამიანის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, 

პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების შესახებ. დეკლარაცია არის, როგორც საყოველთაო 

(იგი ეხება ყველა ადამიანს), ისე განუყოფელი (ყველა უფლება თანაბრად მნიშვნელოვანია 

ადამიანური ბუნების სრულად რეალიზებისათვის). 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია წარმოადგენს იმ პრინციპების კრებულს, 

რომელთა შესრულებასაც გაეროს-ს წევრი სახელმწიფოები კისრულობენ, რათა ყველა 

ადამიანისთვის შესაძლებელი გახდეს ადამიანური ღირსებით ცხოვრება. დეკლარაციაში 



ჩამოთვლილ უფლებებს სრულ იურიდიულ ძალას ანიჭებენ კონვენციები (ხელშეკრულებები, 

პაქტები), რომლებიც აყალიბებებენ საერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებს. 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიღებისთანავე დაიწყო მუშაობა მასში 

შემავალი უფლებების შესატანად იურიდიულად სავალდებულო ძალის მქონე კონვენციაში. 

პოლიტიკური და პროცედურული მიზეზების გამო ეს უფლებები დაიყო და გაერთიანდა ორ 

დამოუკიდებელ პაქტში, რომელთაგან თითოეული ეხება უფლებათა განსხვავებულ 

კატეგორიებს. სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი აყალიბებს 

თავისუფლებაზე ორიენტირებულ გარკვეულ უფლებებს, ასეთი უფლებებია: გამოხატვის 

თავისუფლება, თავისუფლად გადაადგილების უფლება და ა. შ. ეკონომიკურ, სოციალურ და 

კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი შეესატყვისება ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაციის იმ მუხლებს, რომლებიც განსაზღვრავს ადამიანის თვით- 

გამორკვევის უფლებას და უფლებას უპირველესი აუცილებლობის საშუალებებზე, როგორიც 

არის საკვები, საცხოვრებელი და ჯანმრთელობის დაცვა. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 

ორივე პაქტი 1996 წელს მიიღო. 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია საფუძვლად დაედო ადამიანის 

უფლებათა ოც ძირითად კონვენციას. ეს კონვენციები ერთობლივად ქმნიან ადამიანის 

უფლებათა სამართლებრივ ბაზას, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის უფლებებს და 

აყალიბებს მექანიზმებს მათ დასაცავად და მათი დამკვიდრების ხელშესაწყობად. 

გაეროს ძირითადი კონვენციები ადამიანის უფლებების შესახებ: 

 კონვენცია გენოციდის დანაშაულის თავიდან აცილებისა და დასჯის შესახებ (1948 წ.); 

 კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ (1951 წ.); 

 კონვენცია მონობის შესახებ (1953 წ.); 

 სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი (1966 წ.); 

 საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოსაფხვრელად (1966 წ.); 

 კონვენცია სამხედრო დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი 

დანაშაულების მიმართ სამართლებრივი შეზღუდვების გამოუყენებლობის შესახებ (1968); 

 ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის საერთაშორისო კონვენცია (1979 

წ.); 

 კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი 

მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ (1984 წ.); 

 ბავშვის უფლებათა კონვენცია (1989 წ.); 

 საერთაშორისო კონვენცია ყველა მიგრანტი მუშისა და მათი ოჯახის წევრთა 

უფლებების დაცვის შესახებ (1990 წ.); 

 კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ (2006 წ.). 

ადამიანის უფლებების დაცვის უნივერსალურ ინსტრუმენტებთან ერთად 

არსებობსრეგიონული სისტემებიც, რომლებიც ხშირად უფლებების დაცვის უფრო მაღალ 

სტანდარტებს უზრუნველყოფს. ადამიანის უფლებათა რეგიონული კონვენციების 

მაგალითებია: 



 ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვის ევროპული 

კონვენცია, (ასევე უწოდებენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას); 

 წამებისა და სხვა არაადამიანური თუ ღირსების შემლახველი მოპყრობის და დასჯის 

თავიდან აცილების შესახებ ევროპული კონვენცია, რომელიც ევროპის საბჭომ 1987 წელს 

მიიღო; 

 ევროპის სოციალური ქარტია, რომელიც ევროპის საბჭოს მიერ 1961 წელს იქნა 

მიღებული, ხოლო 1996 წელს დამატებების საფუძველზე შესწორებული; 

 ადამიანის უფლებათა ამერიკული კონვენცია, რომელიც 1969 წელს მიიღო ამერიკის 

სახელმწიფოთა ორგანიზაციამ - ეხება იმ სახელმწიფოთა მთავრობებს ჩრდილოეთ, 

ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკიდან. რომლებმაც მოახდინეს მისი რატიფიცირება; 

 ადამიანისა და ხალხების უფლებათა აფრიკული ქარტია, რომელიც 1981 წელს მიიღო 

აფრიკის ერთობის ორგანიზაციამ. 

 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია 

იურიდიულად სავალდებულო პირველი საერთაშორისო დოკუმენტია კაცობრიობის 

ისტორიაში, რომელშიც მოწესრიგდა მრავალი ძირითადი უფლება და თავისუფლება. 

კონვენციას ხელი მოეწერა 1950 წლის 4 ნოემბერს, ქ. რომში. კონვენცია მიღებულია ევროპის 

საბჭოს (ქ. სტრასბურგი) ეგიდით. ევროპული კონვენცია ძალაში შევიდა 1953 წლის 3 

სექტემბერს. ამჟამად კონვენციის მონაწილეა 46 სახელწმიფო, რომელთათვისაც იგი წარმოშობს 

იურიდიულ ვალდებულებებს. ევროპულ კონვენციას საქართველომ ხელი მოაწერა 1999 წლის 

27 აპრილს. 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან ერთად მიღებულია კონვენციის 

დამატებითი 14 ოქმი, რომლებიც ადგენენ, როგორც მატერიალურ უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, ისე განამტკიცებენ ევროპული სასამართლოს საზედამხედველო მექანიზმს. 

ადამიანის უფლებათა სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შედარებით ევროპული 

სახელმწიფოები ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ანიჭებენ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და ევროპულმა კომისიამ 

კონვენცია აღიარეს „ევროპული საჯარო წესრიგის კონსტიტუციურ აქტად“. ევროპული 

კონვენციის ეს უმნიშვნელოვანესი როლი დაადასტურეს ევროპულმა სახელმწიფოებმა 

ევროპული კონვენციის მიღებიდან 40-ე წლისთავთან დაკავშირებით 2000 წლის 4 ნოემბერს 

მიღებულ დეკლარაციაში, რომელშიც აღინიშნა, რომ კონვენციამ, როგორც ევროპული საჯარო 

წესრიგის კონსტიტუციურმა აქტმა, უნდა შეასრულოს მთავარი როლი, რაზეც 

დამოკიდებულია კონტინენტის დემოკრატიული სტაბილურობა. 

ადამიანის უფლებათა კონვენციის შექმნა გულისხმობს ბევრი ადამიანისა და ორგა- 

ნიზაციის თანამშრომლობაზე დამყარებულ შრომას. საწყისი წერტილი გათვით- 

ცნობიერებული საჭიროება, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემა, რომლის 

გადაწყვეტა აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. პრობლემის 

იდენტიფიცირების შემდეგ ყალიბდება ზოგადი პრინციპები და იწყება კონვენციის 

შემუშავების პროცესი. სამუშაო პროცესის დასრულების შემდეგ დოკუმენტი წარედგინება 

გაეროს. ეს უკანასკნელი ახდენს მის მიღებას, ხოლო დაინტერესებული ქვეყნები ახდენენ მის 



რატიფიცირებას. 

კონვენციის რატიფიცირება მთავრობის მიერ სახელმწიფოს სახელით ნაკისრი სერი- 

ოზული, იურიდიულად დაკისრებული ვალდებულებაა. ყოველ კონვენციაში არის მუხლები, 

რომლებიც აყალიბებს პროცედურებს იმის მონიტორინგისა და ანგა- რიშგებისთვის, თუ 

როგორ ასრულებენ კონვენციის დებულებებს ის მთავრობები, რომლებმაც მოახდინეს მისი 

რატიფიცირება. როდესაც მთავრობა ახდენს კონვენციის რატიფიცირებას, იგი ეთანხმება მასში 

განსაზღვრულ პროცედურას, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ ვალდებულებებს: 

 შეასრულოს კონვენცია, პატივი სცეს, ხელი შეუწყოს და უზრუნველყოს კონვენციით 

განსაზღვრული უფლებები და არ გააკეთოს არაფერი ისეთი, რასაც ეს შეთანხმება 

კრძალავს; 

 შეცვალოს ქვეყნის ნებისმიერი ისეთი კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ან არ 

აკმაყოფილებს კონვენციაში ჩამოყალიბებულ სტანდარტებს; 

 მოხდეს მისი მონიტორინგი სპეციალური უწყების მიერ, რომელიც შეაფასებს, 

სინამდვილეში ასრულებს თუ არა იგი თავის ვალდებულებებს; 

 რეგულარული ინტერვალებით წარადგინოს ანგარიშები თავისი მოქალაქეების 

ცხოვრებაში ადამიანის ამ უფლებების განხორციელებაში პროგრესის შესახებ. 

როგორც კი ქვეყანა მოახდენს კონვენციის რატიფიცირებას, მის მოქალაქეებს მძლავრი 

დამცავი საშუალება უჩნდებათ. მათ შეუძლიათ მოსთხოვონ ხელისუფლებას ანგარიში, თუკი 

ის არ ექცევა პატივისცემით ადამიანის უფლებებს, რომელთა დაცვის ვალდებულება აიღო. 

ადამიანის უფლებათა სამართლებრივი ბაზა დინამიკური ორგანიზმია. ადამიანის 

გარკვეული ჯგუფების საჭიროებათა აღიარებისა და განსაზღვრის კვალდაკვალ, იმის 

გათვალისწინებით, რომ მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები მიუთითებს ადამიანის 

გარკვეული უფლებების შესახებ ცოდნის გაღრმავებისა და ქმედების აუცილებლობას, 

მუდმივად ვითარდება და იხვეწება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი. 

დღეს ადამიანის უფლებათა ბევრი კონვენცია ძალაში შევიდა როგორც საერთაშორისო 

სამართლის ნაწილი, ზოგიერთი კი კვლავ რატიფიცირების პროცესშია. არის ისეთი 

კონვენციები, მაგალითად, კონვენცია მკვიდრი ხალხების უფლებების შესახებ და კონვენცია 

გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული უფლებების შესახებ, რომელიც ამჟამად მთავრობებისა 

და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობით შემუშავების პროცესშია. 

მართალია, ადამიანუფლებების განვითარება გაეროს-ს დონეზე ხდება, მაგრამ სულ უფრო 

ხშირად აღნიშნულის ინიცირება ახდენენ ფართო მასების წარმომადგენლები. ამ მხრივ, 

განსაკუთრებით დიდია არასამთავრობო ორგანიზაციებისის როლი.  თანამედროვე 

საზოგადოებაში აქტიურად განიხილება ის აზრი, რომ მსოფლიოს აღარ სჭირდება მეტი 

კონვენცია ადამიანის უფლებათა სფეროში. ამის ნაცვლად აჯობებდა სრულად 

განხორციელდეს ყველა არსებული მოთხოვნა. ნაწილის აზრით, გაერო-ს სისტემა 

არასრულყოფილია, შესაბამისად, ის მაღალი იდეალები და სტანდარტები, რომელთა 

დამკვიდრებასაც გაერო ცდილობს, არ არის სარწმუნო. მაგრამ მსოფლიო ისტორიის 

თვალთახედვიდან გაეროც და ადამიანის უფლებათა სამართლებრივი ბაზა ჯერ სიყრმის 

ასაკში არიან. შესაბამისად, ყველა ქვეყნის მოქალაქეების წინაშე დგას გამოწვევა - იმუშაონ 



გაეროს ინსტიტუტების უფრო ქმედითი განვითარების მიმართულებით. 

ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საშუალებას იძლევა გაირკვეს ცივილიზაციის ტიპი, 

მისი ეტაპი, რადგან ადამიანის და სახელმწიფოს მიმართება უმნიშვნელოვანესი ნიშანია, 

რომელიც ახასიათებს ამა თუ იმ ცივილიზაციის ბუნებას, ხოლო სახელმწიფოს განსაზღვრავს, 

როგორც სამართლებრივს ან არასამართლებრივს. 

ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციის თანახმად, ყოველ 

ადამიანს განუყოფელ უფლებებს „შემოქმედი“ ანიჭებს. ფრანგული „ადამიანის და მოქალაქის 

უფლებათა დეკლარაციის“ მიხედვით კი, ადამიანის უფლებები მხოლოდ დამტკიცებული და 

აღიარებული უნდა იქნეს „უმაღლესი არსის წინაშე და მისი მფარველობით“. ფრანგი 

მოქალაქეების იდეას, რომ „ადამიანი თავის უფლებებს ბუნებას უნდა უმადლოდეს, მისთვის 

ისინი არავის არ მიუნიჭებია“, შემდგომში მკვეთრად დაუპირისპირდა ნ. ბერდიაევი. 

ბერდიაევის თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებები არ მომდინარეობს არც ბუნებიდან, არც 

საზოგადოებიდან და არც სახელმწიფოსგან – ისინი ღვთიური წარმოშობისაა და 

დასაბამიდანვე ეკუთვნის ადამიანს, როგორც სულიერ არსებას, „ხატს ღვთისას “. ადამიანის 

უფლებები, ამ აზრით, პიროვნების სუბიექტური უფლებებია, ხოლო „ღმერთის უფლებათა 

დეკლარაცია და ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია – ერთი და იგივე დეკლარაციებია“. 

ეს განსხვავებული თვალსაზრისები ადამიანის უფლებების ღვთიური თუ ბუნებისმიერი 

წარმოშობის შესახებ ასახავს ისტორიული პირობების, კულტურული თუ ეთნო- 

ფსიქოლოგიური თავისებურებების ზეგავლენას ადამიანის უფლებათა კონცეფციის 

განვითარებაზე. არსებითი კი აქ ისაა, რომ ნებისმიერი ცივილიზაციის საფუძველი და ფონი 

რელიგიაა. ქრისტიანული რელიგიის თავისებურებებმა მოამზადა საზოგადოებრივი 

ცნობიერება თავისუფლების იდეისათვის, საკუთარ მოქმედებაზე პასუხისმგებლობისთვის. 

ადრეულ ქრისტიანობაში წინ წამოიწია ღმერთის წინაშე ყველას თანასწორობის იდეამ; შუა 

საუკუნეებში რელიგია დოგმატიზებული და რიტუალური შეიქმნა ადამიანის 

ინდივიდუალობის უკუგდებით. ამიტომ, ადამიანის უფლებების იდეის, როგორც 

თავისუფლებაზე ადამიანის განაცხადის, აქტუალიზება გარკვეულწილად შესაძლებელი იყო 

თეოლოგიურ მსოფლმხედველობასთან დაპირისპირებით. ამითვე იყო განპირობებული 

ეკლესიის განცალკევება სახელმწიფოსგან. 

მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებები კათოლიკურ სამყაროში რელიგიურ 

მსოფლმხედველობას დაუპირისპირდა, ისინი პრინციპულად მხოლოდ ქრისტიანული მსო- 

ფლმხედველობის წიაღში შეიძლებოდა აღმოცენებულიყო. ქრისტიანული პერსონო- 

ცენტრიზმი აისახა პოლიტიკური თავისუფლების გაგებაშიც. ცნობილია, რომ მონტესკიე 

განასხვავებდა პოლიტიკურ თავისუფლებას, გამოხატულს სახელმწიფოებრივ წყობაში, 

რომელიც ხორციელდება ხელისუფლების დაყოფით და ურთიერთგაწონასწორებით, 

დაპოლიტიკურ თავისუფლებას მოქალაქესთან მიმართებით, რომელიც გამოიხატება 

მოქალაქის რწმენაში თავისი უსაფრთხოებისადმი. „ადამიანის და მოქალაქის უფლებათა 

დეკლარაციის“ ავტორებმა ძირითადი ყურადღება პოლიტიკური თავისუფლების მეორე 

ასპექტს დაუთმეს. 

მაშასადამე, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები არ არის სახელმწიფოს მიერ 



ნაბოძები წყალობა, ისინი სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად არსებობენ. უფლებათა და 

თავისუფლებათა არსებობა არ შეიძლება შემოიფარგლოს დროის რომელიმე მონაკვეთით და არ 

შეიძლება შეილახოს სხვა ღირებულებებით. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, 

როგორც წარუვალი და უზენაესი ადამიანური ღირებულებები, ზღუდავს სახელმწიფო 

ხელისუფლების განხორციელებას, ე.ი. ხელისუფლება შეზღუდულია ადამიანის უფლებებით 

და თავისუფლებებით. სახელმწიფოს მოვალეობაა ადამიანის უფლებების და 

თავისუფლებების დაცვა, რადგანაც ის არსებობს ხალხისგან და ხალხისთვის. 

ამგვარად, ადამიანის უფლებათა თეორიაში ჩამოყალიბებულია პრინციპები, რომელიც 

თანამედროვე სამყაროს ღირებულებითი ორიენტირია. ეს პრინციპები დროთა განმავლობაში 

ყალიბდებოდა, მდიდრდებოდა და დღეს თანამედროვე კაცობრიობის კულტურის 

განუყოფელი ნაწილია. ეს პრინციპებია: 

 ადამიანის უფლებები მას დაბადებიდანვე ეკუთვნის (თანდაყოლილია), ამიტომ ისინი 

ბუნებითია, განუყოფელია და ხელშეუვალია; 

 ადამიანის უფლებები უმაღლესი ფასეულობაა, ხოლო მათი პატივისცემა, შესრულება და 

დაცვა სახელმწიფოს მოვალეობაა; 

 ადამიანის უფლებები არის ძალაუფლების კონტროლის, სახელმწიფოს 

ყოვლისშემძლეობის შემზღუდავი საშუალება, რათა სახელმწიფომ არ გადალახოს ადამიანის 

უფლებებით შემოფარგლული თავისუფლების საზღვრები; 

 უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფა შეუთავსებელია რაიმე ნიშნით დის- 

კრიმინაციასთან; 

 ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა განხორციელება არ უნდა არღვევდეს სხვა 

პირთა უფლებებს და თავისუფლებებს; 

 ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები ერთნაირი უნდა იყოს სახელმწიფოს მთელ 

ტერიტორიაზე; 

 ადამიანის უფლებები უნივერსალურია, დაფუძნებულია თანასწორობაზე, ისინი გარა- 

ნტირებულია ყველასთვის, ვინც მოცემული სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშაა; 

 პირადი პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები და 

თავისუფლებები თანაბრად ფასეულია, მათ შორის არ არსებობს იერარქია; 

 კოლექტიური უფლებები განუყოფელია ინდივიდის უფლებებისგან. ისინი არ უნდა 

ეწინააღმდეგებოდეს ინდივიდუალურ უფლებებს ან ზღუდავდეს პიროვნების უფლებრივ 

სტატუსს; 

 ადამიანის უფლებები რეგულირდება კანონით; 

ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები შეიძლება შეიზღუდოს კანონით იმ ვითარების 

საფუძველზე, რომლებიც მითითებულია კონსტიტუციებში და საერთაშორისო სამართლებრივ 

აქტებში, მაგალითად, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისადმი მუქარის, 

კონსტიტუციური წყობისადმი საშიშროების, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ზნეობისადმი 

საფრთხის, სხვა პირთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესებისთვის საფრთხის შემთხვევაში. 

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დროებითი შეზღუდვა შესაძლებელია 

განსაკუთრებული ან საომარი მდგომარეობის შემთხვევაში. შეზღუდვებითანაზომადი და 



პროპორციული უნდა იყოს იმ სიტუაციისა, რომლის გამოც მოხდა შეზღუდვა და უნდა 

მოისპოს ვითარების ნორმალიზაციის მიხედვით. 

ადამიანის უფლებათა შემეცნება პირმეოვნებას საშუალებას აძლევს, შეაფასოს 

პოლიტიკური რეჟიმები, სახელმწიფოთა ჰუმანიტარული და სოციალური საქმიანობა, 

პოლიტიკური ლიდერების სამართლებრივი და ზნეობრივი კულტურა, ხალხის 

სამართალშეგნება. ადამიანის უფლებების თანდაყოლილი ხასიათის გაცნობიერება და 

გათავისება ათავისუფლებს მას სახელმწიფოზე ზედმეტი დამოკიდებულებისაგან, საშუალებას 

აძლევს, დაიცვას საკუთარი უფლებები ყოველგვარი ხელყოფისაგან. 

ადამიანის უფლებებმა საზოგადოების კონსოლიდაციასა და პოლიტიკური დაპირის- 

პირების შემცირებაზეც უნდა მოახდინოს კეთილისმყოფელი გავლენა, რადგან თავისი 

ბუნებით უფლებები კონსენსუალურია და დაფუძნებულია პრინციპებზე - „ჩემმა თავი- 

სუფლებამ არ უნდა მიაყენოს სხვის თავისუფლებას“. აქედან გამომდინარეობს უფლებათა 

ზნეობრივი ბუნებაც, რომელიც დაფუძნებულია სიკეთისა და საყოველთაო კეთილდღეობის 

კატეგორიებზე. 

 

1.6.  ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოში 

საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვა ხორციელდება კონსტიტუციური და საერთა- 

შორისო სტანდარტების, პრინციპებისა და ნორმების საფუძველზე, რომელთა შინაარსობრივი 

და პროცედურული ფარგლები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ადამიანის 

უფლებების დაცვის მონიტორინგის საერთაშორისო ორგანოების მიერ ახალი სტანდარტების, 

პრინციპებისა და ნორმების ან პროგრესული პრაქტიკის დამკვიდრების მეშვეობით იცვლება 

და ვითარდება. თუმცა ადამიანის უფლებების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი ჩარჩოს 

არსებობა საკმარისი არ არის. კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეთა ნებაა 

დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილების, ეკონომიკური თავისუფლების, 

სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფოს დამკვიდრება, ადამიანის საყოველთაოდ 

აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების უზრუნველყოფა (უფლებათა ჩამონათვალი 

და მოკლე განმარტებები იმისა, რა იგულისხმება მათ უზრუნველყოფაში, მოცემულია 

კონსტიტუციის მე-2 თავში). 

კონსტიტუციის პრეამბულაში ხაზგასმულია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივი მემკვიდრეობა. ეს მემკვიდრეობა 

იმითაა საყურადღებო, რომ 1921 წლის კონსტიტუციითაც მაშინდელი ქართული სახელმწიფოს 

ძირითად მიზნად ადამიანის უფლებათა უზრუნველყოფა იყო დასახული, რაც ნამდვილად 

საამაყოა, რადგანაც იმდროინდელ სახელმწიფოთაგან ძალიან ცოტას ჰქონდა ასეთი მიზანი 

დეკლარირებული. 

ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები და თავისუფლებები ქართული 

სახელმწიფოსათვის არის მარადიული და უზენაესი ადამიანური ღირებულებები. სხვა 

სიტყვებით, ქართული სახელმწიფოსათვის არაფერი შეიძლება იყოს უფრო ღირებული, გარდა 

თითოეული ადამიანისა თავისი უფლებებით. საქართველოს კონსტიტუცია კრძალავს 

ხელისუფლების (სახელმწიფო მართვის) განხორციელებისას ადამიანის უფლებებისა და 



თავისუფლებების შეზღუდვას ნებისმიერი მიზნით. ცხადია, არ იგულისხმება შემთხვევა, როცა 

რაიმე უფლება სასჯელის სახით ეზღუდება დამნაშავეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 

კანონის საფუძველზე. აკრძალვა ვრცელდება არამარტო ხელისუფლებაზე, არამედ ამ 

ხელისუფლების მშობელზე - ხალხზეც: რეფერენდუმითაც კი არ შეიძლება კონსტიტუციაში 

ისეთი ცვლილების შეტანა, რომელიც შეზღუდავს ადამიანის უფლებებს. 

კონსტიტუცია საფუძველია დანარჩები კანონმდებლობისა, რომელიც იძლევა ადამიანის 

უფლებათა უზრუნველყოფის სრულფასოვან მექანიზმს. 

სახელმწიფოსა და ადამიანების ურთიერთობა ცალმხრივი არაა. სახელმწიფო, „კლასიკური“ 

გაგებით, ტერიტორიის, ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისა (მოსახლეობის - ხალხის) 

და ხელისუფლების ერთობაა. სახელმწიფოს სწორედ ხელისუფლების სახით აქვს 

ვალდებულებები ხალხის მიმართ, მათ შორის მთავარი ვალდებულებაა - ადამიანების 

უფლებათა დაცვა. ხელისუფლება ვერ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, თუ ადამიანებსაც 

(მოსახლეობასაც) არ ექნებათ ვალდებულებები სახელმწიფოს მიმართ. ეს ვალდებულებები 

უამრავია, თუმცა ყველა ერთად სულ ერთი წინადადებით შემოიფარგლება - ნებისმიერი 

ადამიანი ვალდებულია სახელმწიფოს წინაშე, დაიცვას ხელისუფლების მიერ დადგენილი 

ქცევის წესები - კანონმდებლობა. ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ კანონმდებლობით 

დადგენილი ქცევის წესების დარღვევის, კერძოდ, სხვა ადამიანის უფლების ხელყოფის 

შემთხვევაში,  სახელმწიფოსაგან,  სასამართლო  ხელისუფლების  სახით,  მიიღებს  სასჯელს. 

ხელისუფლებას ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მისგან გამომდინარე სხვა 

ვალდებულებების შესასრულებლად ჭირდება რესურსები. კანონმდებლობით მოსახლეობას 

(ადამიანებს) ეკისრება ვალდებულება, უზრუნველყოს ხელისუფლება ამ რესურსებით, 

მაგალითად, გადაიხადოს გადასახადები ან სავალდებულოდ იმსახუროს ჯარში. 

დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე საქართველომ შეძლო ისეთი კანონმდებლობის 

შექმნა, რომელიც, უმეტეს შემთხვევაში, ითვალისწინებს ადამიანის უფლებების დაცვის 

საერთაშორისო სტანდარტებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები 

არაა მუდმივი მოცემულობა. იგი დინამიურად ივსება და იხვეწება, განსაკუთრებით ბოლო 

ათწლეულებში და აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ შვიდი ძირითადი უფლების დაცვით, 

რომლებიც ზემოთ „კლასიკური“ ჩამონათვალის ფარგლებშია განხილული. მაგალითად, ბოლო 

წლებში აქტუალური გახდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ყველა 

იმშესაძლებლობის უზრუნველყოფა, რითაც სხვები სარგებლობენ, გენდერული თანასწორობა, 

ბავშვთა განსაკუთრებული უფლებების დაცვა და ა.შ. 

საქართველო ადამიანის უფლებების თითქმის ყველა ძირითადი საერთაშორისო და 

რეგიონული ხელშეკრულების მხარეა. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთ- 

აშორისო სტანდარტების ყველა სიახლე საკმაოდ სწრაფად აისახება ჩვენ კანონმდებლობაში. 

მიუხედავად ამისა, ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, საქართველო არ ითვლება 

სრულყოფილ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. იგი მიჩნეულია „გარდამავალ დემოკრატიად“.  

საქართველოში ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული მიღწევები და გამოწვევები 

ობიექტურად და კომპლექსურად არის ასახული საქართველოში კონსტიტუციური და 

სამართლებრივი რეფორმების საკითხებსა და ადამიანის უფლებებში ევროკავშირის  



სპეციალური  მრჩევლის,   თომას  ჰამერბერგის,   2013   წლის   ანგარიშში„საქართველო 

გარდამავალ ეტაპზე“. საქართველოს ხელისუფლებამ გაიზიარა რა ანგარიშში მოცემულ 

შეფასებები, აუცილებლად მიიჩნია მისი რეკომენდაციების შესრულება. აღნიშნული 

რეკომენდაციების მიხედვით, ადამიანის უფლებების უზრუნველსაყოფად საჭირო გახდა 

შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა. ადამიანის უფლებების ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

რეალიზებას ხელს უშლის, ერთი მხრივ, „უფლებათა მფლობელების“ მიერ საკუთარი 

უფლებების რეალიზების საშუალებების შესახებ ცნობიერების არასათანადო დონე და, მეორე 

მხრივ, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე 

ვალდებულებების არასათანადო შესრულება. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით 

არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად ცალკეული მიმართულებებით მიმდინარეობდა და 

ახლაც გრძელდება მუშაობა, თუმცა ეს პროცესი არ არის ერთიანი და კომპლექსური. ამიტომ 

მნიშვნელოვანია, ადამიანის უფლებების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოს მიერ 

განსახორციელებელი ღონისძიებები იყოს განგრძობადი და სისტემური პროცესის ნაწილი, 

რომელიც ხელისუფლების ან ამა თუ იმ თანამდებობის პირის ცვლილებაზე არ იქნება 

დამოკიდებული. შესაბამისად აღნიშნულისა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 ივლისის 

№169 დადგენილებით შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭო, რომელმაც შეიმუშავა საქართველოს 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია (2014–2020 წლებისთვის). ეროვნული 

სტრატეგია ადამიანის უფლებების ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეალიზების იდეას ეფუძნება 

და განსაზღვრავს საქართველოს ხელისუფლების გრძელვადიან პრიორიტეტებსა და ამოცანებს 

ამ უფლებათა სფეროში უწყებათაშორისი, მრავალსექტორული, ერთიანი და თანამიმდევრული 

პოლიტიკის ჩამოყალიბების, „კარგი მმართველობის“ განხორციელების და ადამიანის 

უფლებების დაცვის გაძლიერების მიზნით. 

დოკუმენტის ძირითადი დანიშნულებაა იმ სტრატეგიული მიმართულებების გამოკვეთა, 

რომელთა განვითარება პრიორიტეტულია ადამიანის უფლებათა დაცვის მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით. თუმცა, მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო 

ხელისუფლების შეხედულებას ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საქართველოში 

და იმ პრინციპების აღწერას, რომლებიც საფუძვლად დაედო სტრატეგიის ჩამოყალიბებას. 

ხელისუფლების შეფასებით ადამიანის უფლებების ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

სრულფასოვნად რეალიზებას ხელს უშლის, ერთი მხრივ, თვითონ ადამიანების (უფლების 

მფლობელების) ცნობიერების არასათანადო დონე საკუთარი უფლებების რეალიზების 

საშუალებების შესახებ და, მეორე მხრივ, ხელისუფლების ორგანოებისა და მოხელეების 

(სახელმწიფო ინსტიტუტების) მხრიდან ადამიანის უფლებებიდან გამომდინარე 

ვალდებულებების არასათანადო შესრულება. ცალკე პრობლემადაა გამოყოფილი 

სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანის უფლებების დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების 

დამოკიდებულება კონკრეტული ხელისუფლების ან თანამდებობის პირის შეხედულებებზე. 

საქართველოში არსებული სიტუაცია, ჩამოყალიბებული 1991 წლიდან დღემდე, 

შეფასებულია „საარჩევნო დემოკრატიად“. საარჩევნო დემოკრატია გულისხმობს ისეთ 

სისტემას, რომელშიც შესაძლებელია სახელმწიფო ხელისუფლების კონსტიტუციითა და 



კანონით განსაზღვრული ორგანოებისა და სხვა ინსტიტუტების არჩევა და მოქმედება, თუმცა, 

არაა გარანტირებული ამ ორგანოებისა და ინსტიტუტების ეფექტური საქმიანობა, ისევე, 

როგორც არაა სტაბილური საქმიანობის რეალური სტრატეგია. 

დოკუმენტით დასახულია მისაღწევი შედეგი - „ინსტიტუციური დემოკრატია“, რომელიც 

საარჩევნო დემოკრატიასთან ერთად მოიცავს სახელისუფლებო ინსტიტუტების ეფექტურ 

საქმიანობასა და დამოუკიდებლობას რომელიმე ერთი პირის ნება-სურვილისაგან. 

დოკუმენტში ხაზგასმულია ის გარემოება, რომ სვლა საარჩევნოდან ინსტიტუციური 

დემოკრატიისაკენ უნდა განხორციელდეს არა ნებისმიერ გზით, არამედ მხოლოდ „ადამიანის 

უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომით“ და განმარტებულია, რა იგულისხმება ამაში. 

„ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა“ გულისხმობს მოქალაქეთა მონაწილეობას 

იმ გადაწყვეტილებათა მომზადებასა და მიღებაში, რომლებიც მათი განვითარების პროცესს 

უკავშირდება. ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს ხელისუფლების ნებისმიერ დონეზე არჩეული 

წარმომადგენლებისა და საჯარო მოხელეთა მიერ ადამიანის უფლებების სფეროში 

ვალდებულებების შესრულების, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 

გაუმჯობესებას. ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა აგრეთვე გულისხმობს 

ნებისმიერ საკითხში ქალისა და მამაკაცის განსხვავებული საჭიროებების გათვალისწინებას 

გენდერული თანა- სწორობის უზრუნველყოფის მიზნით. 

სამინისტროებმა, სხვა სახელისუფლებო უწყებებმა და ორგანიზაციებმა თანდათანობით 

უნდა განავითარონ შესაძლებლობები „ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის“ 

გამოსაყენებლად, განსაკუთრებით საჯარო მომსახურების დაგეგმვისა და მოქალაქეებისათვის 

მიწოდებისას, რაც გააუმჯობესებს როგორც მომსახურების მიმღებთა (მოქალაქეების) 

მდგომარეობას, ასევე მიმწოდებლების (ხელისუფლების ორგანოთა) საქმიანობის შედეგებს. 

ხელისუფლების ორგანოთა პოლიტიკის და პროგრამების ფორმირება ადამიანის უფლებებზე 

დაფუძნებული მიდგომით გულისხმობს, ერთი მხრივ, მოქალაქის მოთხოვნილების, ხოლო 

მეორე მხრივ, ხელისუფლების შესაბამისი ვალდებულების ზუსტ განსაზღვრას, რათა 

დადგინდეს ის ძირეული და სტრუქტურული მიზეზები, რის გამოც ვერ ხერხდება ადამიანის 

კონკრეტული უფლების გამოყენება. 

ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის ფარგლებში პოლიტიკის და პროგრამების 

ფორმირებისას უნდა შეფასდეს მოქალაქეთა უნარი, მოითხოვონ საკუთარი უფლების 

რეალიზება და ხელისუფლების უნარი, შეასრულოს შესაბამისი ვალდებულება. მონიტორინგი 

გაეწევა, რამდენად მოხდა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის გათვალისწინება 

პოლიტიკაში, კანონებში, რესურსების განაწილებაში, ასევე შეხედულებებში, ღირებულებებსა 

და პრაქტიკაში. 

დოკუმენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის გაუმჯობესების მიმართულებასა და 

მიდგომასთან ერთად, ჩამოყალიბებულია პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს 

სტრატეგიით განსაზღვრული ყველა მიმართულებით განსახორციელებელ ნებისმიერ 

ღონისძიებას. ქვემოთ წარმოდგენილია ეს პრინციპები. 

სახელმწიფო მუდმივად უნდა ასრულებდეს თავის ოთხ ძირითად ვალდებულებას: არ 

უშვებდეს ადამიანის უფლებების დარღვევას სახელმწიფოს მხრიდან, იცავდეს ნებისმიერი 



ადამიანის უფლებებს სხვა ადამიანების მხრიდან ხელყოფისაგან, ადამიანებს აძლევდეს 

საკუთარი უფლებების რეალიზების შესაძლებლობას, მუდმივად აწვდიდეს ადამიანების 

სათანადო ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ. ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება 

ადამიანებს დაიცავს საჯარო დაწესებულებების მხრიდან მათი უფლებების დარღვევისაგან და 

ნათლად განსაზღვრავს ადამიანების ერთმანეთთან ურთიერთობის წესებს. ასეთ სისტემაში 

ნებისმიერ ადამიანი შეძლებს, ისარგებლოს თავისი უფლებით, ოღონდ არა სხვისი უფლებების 

შელახვის ხარჯზე. ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფა უნდა იყოს ისეთი მდგრადი და 

მუდმივი პროცესი, რომელზეც გავლენას ვერ მოახდენს ხელისუფლების ცვლილება. 

რაკი დემოკრატიული სახელმწიფოს უმთავრესი ფუნქცია ადამიანის საყოველთაოდ 

აღიარებული უფლებების დაცვაა, საქართველოს ხელისუფლებისათვის ადამიანის უფლებების 

უზრუნველყოფა სხვა ვალდებულებებს შორის პრიორიტეტულია. ეს ვალდებულებები უნდა 

შესრულდეს ადამიანის ყველა უფლებასთან მიმართებით. ადამიანის უფლებები 

უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ნებისმიერი ადამიანისთვის, ყოველგვარი დისკრიმინაციის 

გარეშე. 

ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფისას ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს 

საქართველოს სახალხო დამცველის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადამიანის უფლებების 

საერთაშორისო ორგანოებისა და მექანიზმების რეკომენდაციები, აგრეთვე - საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებები და ადამიანის უფლებათა ევროპის 

სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ადამიანის უფლებების დაცვაზე ხელისუფლების 

პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება უნდა ხორციელდებოდეს კომპლექსურად - 

საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სპეციალურ ორგანოებთან ერთად. ადამიანის 

უფლებების უზრუნველსაყოფად განხორციელებული ღონისძიებები უნდა იყოს ინკლუზიური 

- რიგით მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ მათში მონაწილეობის მიღებისა და აზრის დაფიქსირების 

შესაძლებლობა. ადამიანის უფლებების პრაქტიკული რეალიზება უნდა უზურუნველყოფდეს 

დარღვეული უფლების აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმებისა და საშუალებების არსებობას - 

სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს სათანადო სამართლებრივი და ინსტიტუციური 

მექანიზმები, რომელიც ადამიანს მისი უფლებების შელახვით მიყენებული ზიანის 

სამართლიანი ანაზღაურების შესაძლებლობას მისცემს. 

ადამიანის უფლებების დარღვევის თავიდან ასაცილებლად სახელმწიფომ უნდა 

განახორციელოს ეფექტიანი პრევენციული ღონისძიებები. განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა მიექცეს საზოგადოებაში ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების განხორციელებას 

ადამიანის უფლებების დარღვევის მიუღებლობისა და მასზე რეაგირების აუცილებლობის 

შესახებ. გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ადამიანის უფლებების შესახებ განათლების მიღების 

შესაძლებლობა ყველა ეტაპზე, მათ შორის არაფორმალური განათლების სახითაც. 

 

1.7. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების განვითარება 2014-2015 წლებში 

საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 2014-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის 

ერთ-ერთი მიმართულებაა გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა, ქალთა უფლებების 



დაცვა და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლა, ხოლო ამ მიმართულების ერთ-ერთი ამოცანა - 

ძალადობის მსხვერპლთათვის სამართლებრივი დაცვისა და ფსიქო-სოციალური 

რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა და თავშესაფრის ხელმისაწვდომობა. 

მთავრობის 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმაში ერთ-ერთ საქმიანობად (14.2.2.2) 

გაწერილია „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების განვითარება“. საქმიანობის 

შეფასების ინდიკატორად განსაზღვრულია მთავრობის მიერ ასიგნებების გამოყოფა ადამიანით 

ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 

სახელმწიფო ფონდისათვის, თავშესაფრის განვითარების მიზნით. 

მთავრობის ანგარიშის მიხედვით აღნიშნული საქმიანობა შეფასებულია სტატუსით 

„შესრულებული“ და დასადასტურებლად წარმოდგენილია მოკლე აღწერა იმისა,

 თუ კონკრეტულად რა გაკეთდა ამ მიმართულებით, კერძოდ: 

 2013 წელს არსებულ თავშესაფრებს იმერეთის რეგიონში დაემატა ქუთაისის ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი), რომელიც 

შეიქმნა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის – „გენდერული თანასწორობის 

ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში და 2014 წლის ნოემბრიდან ფუნქციონირებს 

სახელმწიფო დაფინანსებით; 

 ახალი თავშესაფრის გახსნის მიზნით, ფონდმა 2014 წლის ზაფხულზე, გაეროს ქალთა 

ორგანიზაციიდან (UNWOMEN) მიღებული მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში, შეიძინა 

შენობა– ნაგებობა კახეთის რეგიონში; 2015 წლის იანვრიდან დაიწყო აღნიშნულ შენობა–

ნაგებობაზე სარემონტო სამუშაოები, პარალელურად მიმდინარეობდა ახალი 

თავშესაფრის საყოფაცხოვრებო ავეჯითა და ტექნიკით აღჭურვა; თავშესაფრის 

სარემონტო და აღჭურვის სამუშაოები განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციიდან 

მიღებული გრანტის, ფონდის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და საქართველოში აშშ საელჩოს 

ერთობლივი ფინანსური სახსრებით, თავშესაფარი 12 ბენეფიციარზე გაიხსნა 2016 წლის 

5 აპრილს. 

რაკი ამოცანა შესრულებულადაა მიჩნეული, მთავრობის 2016-2017 წლების სამოქმედო 

გეგმაში ანალოგიური საქმიანობა გათვალისწინებული აღარაა. 

ლიტერატურა და წყაროები: 

 

1. A. Robertson & J. Merrilis, Human Rights in Europe: A Study of the European Convention on Human 

Rights, 1993. 

2. F. Jacobs & R. White, The European Convention on Human Rights, 1996. 

3. კ. კორკელია, ევროპული სტანდარტების ინტეგრაციისაკენ: ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენცია და საქართველოს გამოცდილება. თბილისი, 2007. 

4. კ. კორკელია, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება საქართველოში. 

ევროსაბჭო. 2004;  

5. კ. კორკელია (რედ.) ადამიანის უფლებათა დაცვა და სამართლებრივი რეფორმა 

საქართველოში. სტატიათა კრებული, თბილისი, 2014 



6. თ. თომაშვილი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები, 

სახელმძღვანელო, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია – GRASS. 2014 

7. ლ. ვილდჰაბერი, ადამიანის უფლება: როგორ უნდა იცავდეს მას სტრასბურგისა და 

ეროვნული სასამართლოები, ჟურნალი `ადამიანი და კონსტიტუცია“, № 1, 2002. 

8. ს. ლობჟანიძე, აღზრდის ეთიკური პრინციპები ეპოქალური ცვალებადობის ფონზე. 

სამეცნიერო დისერტაცია. თბილისი, 2006. 

9. მ. ნარინდოშვილი. ადამიანის უფლებები. თავისუფლების ინსტიტუტი, 2005. 

10. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. ევროპის საბჭო. 

11. ევროპის საბჭოს ქარტია დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლებისა და ადამიანის 

უფლებათა სწავლების შესახებ. ევროპის საბჭო, სტრასბურგი. 2010.  

http://civics.ge/index1.php?m=844 

12. პიტერ პრეტი, პასკალ მომპოინტ-გელარდი, მარია ელენა სალემა. რა უნდა გააკეთოს 

თითოეულმა მასწავლებელმა სამოქალაქო განათლებისა და ადამიანის უფლებების შესახებ 

სწავლების ხელშესაწყობად: მასწავლებელთა კომპეტენციის ჩარჩო. მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცენტრი. თბილისი, 2009. http://civics.ge/index1.php?m=844 

13. როლფ გოლობი, პიტერ კრაფი, ვილტრუდ ვეიდინგერი. განათლება დემოკრატიისათვის. 
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თემა II. დემოკრატიული მოქალაქეობის თეორიული, პრაქტიკული და 

ნორმატიული საფუძვლები 

 

2.1. საერთაშორისო პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც ქმნიან დემოკრატიული მოქალაქეობის 

თეორიულ, პრაქტიკულ და ნორმატიულ საფუძვლებს 

თანამედროვე სამყაროს გლობალური გამოწვევა დემოკრატიული საზოგადოების 

მშენებლობაა. დემოკრატიული საზოგადოება მოითხოვს დემოკრატიული მოქალაქეობის 

განვითარებას. თავის მხრივ, განათლებაში დემოკრატიული მოქალაქეობის არსი ეფუძნება 

ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებულ ქარტიას „განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის და 

ადამიანის უფლებების სწავლება” (2010) (https://rm.coe.int/1680487880). ქარტიის განმარტებით 

„განათლება დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის“ ნიშნავს განათლებას, წვრთნას, 

ცნობიერების ამაღლებას, ინფორმაციას, პრაქტიკასა და საქმიანობებს, რომელთა მიზანსაც 

წარმოადგენს, მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის ცოდნის გადაცემის, უნარების, 

დამოკიდებულებებისა და ქცევის წესების ჩამოყალიბების გზით, მათთვის იმ რესურსების 

მიწოდებას, რომელიც საშუალებას მისცემთ მათ, გამოიყენონ და დაიცვან მათდამი 

მინიჭებული დემოკრატიული უფლებები და ვალდებულებები საზოგადოებაში, დააფასონ 



მრავალფეროვნება და აქტიური როლი ითამაშონ დემოკრატიული ცხოვრების წესში, 

დემოკრატიის პრინციპებისა და კანონის უზენაესობის დანერგვისა და დაცვის საშუალებით. 

ქარტიის ძირითადი მიზანებია: (ა) ნებისმიერი პირისათვის დემოკრატიული 

მოქალაქეობისათვის განათლებისა და ადამიანის უფლებათა სწავლების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა; (ბ) მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის არა მხოლოდ ცოდნის გადაცემა, 

ნათელი წარმოდგენების შექმნა და უნარების გამომუშავება, არამედ, საზოგადოებაში 

მოქმედებისათვის მათი მომზადება, რაც გამოიხატება ადამიანის უფლებათა, დემოკრატიისა 

და კანონის უზენაესობის დაცვისა და ხელშეწყობისათვის მზადყოფნაში. 

მიზნების შესაბამისად, ეფექტური სწავლა-სწავლება მოიცავს დაინტერესებულ მხარეთა 

ფართო სპექტრს, მათ შორის, პოლიტიკურ მოღვაწეებს, საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე 

პროფესიონალებს, მოსწავლეებსა და სტუდენტებს, მშობლებს, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებს, განათლების სფეროს ხელმძღვანელებს, სახელმწიფო მოსამსახურეებს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, მასობრივ საინფორმაციო 

საშუალებებსა და ფართო საზოგადოებას. ქარტიის მიხედვით დემოკრატიული 

მოქალაქეობისათვის განათლებისა და ადამიანის უფლებათა სწავლების არსებით ელემენტს 

წარმოადგენს სოციალური ერთობისა და კულტურათშორისი დიალოგის ხელშეწყობა, 

აგრეთვე, მრავალფეროვნებისა და თანასწორუფლებიანობის დაფასება;. ამ მიმართულებით, 

მნიშვნელოვანია ცოდნის შეძენა, პიროვნული და სოციალური უნარების გამომუშავება და 

ნათელი წარმოდგენების შექმნა, რომლებიც ამცირებს კონფლიქტების წარმოქმნის 

შესაძლებლობებს და ზრდის სხვადასხვა რელიგიურ თუ ეთნიკურ ჯგუფს შორის 

განსხვავებათა ჯეროვნად შეფასებისა და გაგების შესაძლებლობებს, ქმნის ადამიანური 

ღირსებებისადმი ურთიერთპატივისცემის გარემოს და საერთო ღირებულებებს, ხელს უწყობს 

დიალოგის წარმოებას და პრობლემებისა და საკამათო საკითხების ძალადობის გარეშე 

მოგვარებას. 

დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების მნიშვნელობაზე მიუთითებს მთელი რიგი 

დეკლარაციები, დადგენილებები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც ქმნიან დემოკრატიული 

საზოგადოების არსებობისა და განვითარების საკანონმდებლო ბაზას. XX საუკუნის 40-იანი 

წლების ბოლოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ 

მიღებულ იქნა „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“, როგორც ეტალონი 

ხალხების, ქვეყნების და, მათ შორის, ცალკეული ადამიანებისათვის, რათა მათ მუდმივად 

დაიცვან ეს დეკლარაცია, სწავლებისა და განათლების საშუალებით ხელი შეუწყონ ამ 

უფლებების და თავისუფლებების პატივისცემას, პროგრესული ღონისძიებების ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეზე განხორციელებას, რათა უზრუნველყონ ამ უფლებათა საყოველთაო 

აღიარება და დაცვა. დეკლარაციაში საუბარია განათლების მნიშვნელობაზე დემოკრატიული 

მოქალაქეობის განვითარების პროცესში. კერძოდ, ყველასათვის უზრუნველყოფილი უნდა 

იყოს ხარისხიანი განათლება: განათლება მიმართული უნდა იყოს ადამიანის პიროვნების 

სრული განვითარებისაკენ და ადამიანის უფლებების პატივისცემისა და ძირითადი 

თავისუფლებების გაძლიერებისაკენ. მან ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთგაგებას, 

შემწყნარებლობასა და მეგობრობას ერებს, რასობრივ და რელიგიურ ჯგუფებს შორის (Art. 26.2, 



Universal Declaration of Human Rights, 1948). 

საერთაშორისო კონვენცია „კულტურული თვითგამოხატვის, მრავალფეროვნების დაცვისა 

და ხელშეწყობის შესახებ“ (იუნესკო, 2005) აღიარებს ღირებულებებისა და კულტურული 

თვითგამოხატვის აუცილებლობას, როგორც დემოკრატიის აუცილებელ პირობას. კონვენცია 

ქმნის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების სფეროებში საერთაშორისო 

თანამშრომლობის განვითარების მექანიზმებს. ამასთან, იგი ადასტურებს სახელმწიფოთა 

სუვერენულ უფლებას შეიმუშაოს ეროვნული პოლიტიკა „კულტურული თვითგამოხატვის 

მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის“ მიზნით, რათა შექმნან, აწარმოონ, გაავრცელონ, 

გაანაწილონ და ხელმისაწვდომი გახადონ კულტურული თვითგამოხატვის საკუთარი 

მოდელი. მსოფლიო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში დგას ეროვნული უმცირესობების 

საკითხი. აღნიშნულის დადასტურებაა 1995 წელს ევროსაბჭოს მიერ მიღებული „ეროვნულ 

უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენცია. (რატიფიცირებულია საქართველოს 

პარლამენტის 2005 წლის 13 ოქტომბრის N 1938 დადგენილებით). კონვენციაში აქცენტი 

კეთდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა უფლებებისა და თავისუფლებების 

დაცვაზე. კონვენციის ხელმომწერი მხარეები ვალდებულებას იღებენ: (ა) მიიღონ ეფექტური 

ზომები მათ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ყველა პირს შორის ურთიერთპატივისცემის, 

ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მხარდასაჭერად, კერძოდ, განათლების, კულტურისა 

და მასმედიის სფეროში, მიუხედავად ამ პირების ეთნიკური, კულტურული, ლინგვისტური ან 

რელიგიური კუთვნილებისა; (ბ) აღიარონ, რომ თითოეულ პირს, ვინც მიეკუთვნება ეროვნულ 

უმცირესობას, აქვს უფლება გამოამჟღავნოს მისი რელიგია ან  რწმენა  და  შექმნას  რელიგიური  

დაწესებულებები,  ორგანიზაციები  და  ასოციაციები;  (გ) ხელი არ შეუშალონ იმ პირების მიერ 

ბეჭვდითი მასმედიის საშუალებების შექმნას და გამოყენებას, რომლებიც მიეკუთვნებიან 

ეროვნულ უმცირესობებს; (დ) მიიღონ ზომები განათლებისა და კვლევის სფეროში თავიანთი 

ეროვნული უმცირესობებისა და უმრავლესობის კულტურის, ისტორიის, ენისა და რელიგიის 

ცოდნის გასაღრმავებლად; (ე) უზრუნველყონ მოსწავლეთა/სტუდენტთა სასკოლო, 

პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა და ხელი შეუწყონ სხვადასხვა 

საზოგადოებრივი ჯგუფების მოსწავლეებს/სტუდენტებსა და მასწავლებლებს შორის 

კავშირების გაღრმავებას და ა.შ. 

ოსლოს რეკომენდაციებში (1998) დაკონკრეტებულია ეროვნული უმცირესობების მხრიდან 

მშობლიური ენის გამოყენების სფეროები და დაშვებები. იგი ძირითადად ეხება ეროვნული 

უმცირესობების უფლებას საგანმანათლებლო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, რელიგიურ, 

სამართალწარმოების, მედიის და სხვა ასპარეზზე საქმიანობისას გამოიყენონ მშობლიური ენა 

და ამ ენაზევე მიიღონ სათანადო ინფორმაცია. 

ჰააგის რეკომენდაციები „ეროვნულ უმცირესობათა განათლების უფლებებთან 

დაკავშირებით” (1996) ასევე ეხმიანება უმცირესობათა განათლების საკითხებს. 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ უმცირესობათა უფლებები განათლების 

სფეროში ეუთოს მონაწილე რიგი ქვეყნებისათვის ძალზე ფაქიზი საკითხია. ამასთანავე, 

საგანმანათლებლო პროცესი პოტენციურად იმის შემძლეცაა, რომ ქმედითად შეუწყოს ხელი 

მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებს შორის ურთიერთპატივისცემისა და ურთიერთგაგების 



ატმოსფეროს ჩამოყალიბებასა და განმტკიცებას. 

დემოკრატიული მოქალაქეობის კონცეფცია დროთა განმავლობაში ვითარდება და 

განათლების სფეროს მარეგულირებელ დოკუმენტებში სხვადასხვა ფორმით აისახება. ამის 

დასტურია ევროპის მასშტაბით ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური დოკუმენტი 

„დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ახალი მოდელი“. აღნიშნული დოკუმენტის 

მნიშვნელობა, როგორც საგანმანათლებლო, ასევე, პოლიტიკური თვალსაზრისით, 2016 წლის 

12 აპრილს ბრიუსელში გამართულ მინისტერიალზე მიღებული დეკლარაციითაც 

დადასტურდა (https://rm.coe.int/16806b9405). ეს მოდელი მოიცავს კულტურის სამივე 

განზომილებას – მატერიალურ, სოციალურ და სუბიექტურ კომპონენტებს და, ასევე 

დემოკრატიული კულტურისა და ინტერკულტურული ურთიერთობის დღემდე არსებულ და 

საერთაშორისოდ აღიარებულ 101 სქემას. კომპეტენციების ახალი მოდელი აერთიანებს 20 

კომპეტენციას და მათ 559 აღმწერს, ე.წ. დესკრიპტორს. დოკუმენტში კომპეტენციები 

დაჯგუფებულია 4 პრიორიტეტულ მიმართულებად: 

პირველი ჯგუფი - ღირებულებები 

 

კომპეტენცია:სხვა ადამიანების, ადამიანის ღირსებისა და უფლებების დაფასება 

მოსწავლე გამოხატავს რწმენას, რომ: 

 ყველა ადამიანითანასწორია; 

 ყველაადამიანსაქვსღირსება;ღირსებახელშეუხებელია; 

 ყველაადამიანისარგებლობსთანაბარიუფლებებით; 

 ადამიანისუფლებებისხელყოფადაუშვებელია; 

 ადამიანისერთ-ერთიხელშეუხებელიუფლებათავისუფლებაა; 

 კანონიადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმებსა და სტანდარტებს უნდა 

შეესაბამებოდეს; 

 ადამიანისწამებადამისთვისღირსებისშემლახავისასჯელისდადებადაუშვებელია; 

 ადამიანისბრალეულობასმხოლოდსასამართლოადგენს. 

 

კომპეტენცია:კულტურული მრავალფეროვნებისა და კულტურული განსხვავებულობის 

დაფასება 

მოსწავლე გამოხატავს რწმენას, რომ: 

 საზოგადოება კულტურულადმრავალფეროვანია; 

 კულტურულიმრავალფეროვნებადადებითიმოვლენაა; 

 ყველაკულტურააღიარებულიდადაფასებულიუნდაიყოს; 

 აღიარებულიდადაფასებულიუნდაიყოსგანსხვავებულითვალსაზრისებიც; 

 დიალოგი და კომუნიკაცია განაპირობებს განსხვავებული ჯგუფების მშვიდობიან 

თანაცხოვრებას; 

 დიალოგის წარმართვაში საკუთარი და განსხვავებული კულტურების

 ცოდნა გვეხმარება; 

 განსხვავებული კულტურების ცოდნა განამტკიცებს ჩვენს კულტურულ იდენტობას.  



 

კომპეტენცია: დემოკრატიის, სამართლიანობის, კეთილსინდისიერების, თანასწორობისა 

და კანონის უზენაესობის დაფასებამოსწავლე გამოხატავს რწმენას, რომ: 

 დემოკრატია უზრუნველყოფს ყველა ადამიანის დაცვასა და დაფასებას; 

 დემოკრატიული მოქალაქის აღზრდა სკოლის უპირველესი მოვალეობაა; 

 დემოკრატიის საფუძველი არჩევანის თავისუფლებაა; 

 არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში უნდა ტარდებოდეს; 

 დემოკრატიულ გარემოში ყველა ადამიანი კანონის მიხედვით უნდა მოქმედებდეს; 

 ადამიანები სამართლიან კანონებს პატივს უნდა სცემდნენ; 

 კანონის წინაშე ყველას თანაბარი პასუხისმგებლობა უნდა ეკისრებოდეს; 

 სასამართლო ადამიანის თავისუფლებასა და უფლებებს უნდა იცავდეს; 

 სასამართლო ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. 

 

მეორე ჯგუფი - დამოკიდებულებები 

კომპეტენცია - კულტურული განსხვავებულობისა და სხვა რწმენისადმი, მსოფლ- 

მხედველობის, შეხედულებებისა თუ პრაქტიკისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულები- 

სათვის მზაობა 

მოსწავლე გამოხატავს: 

 ინტერეს სგანსხვავებული რწმენის, ღირებულებების, ტრადიციებისა და მსოფლმხე- 

დველობის მიმართ; 

 მზადყოფნას, მოისმინოს და გაითვალისწინოს განსხვავებული მოსაზრებები და ღირე- 

ბულებები; 

 მზადყოფნას, გაეცნოს განსხვავებულ კულტურას; 

 მზადყოფნას, გაიცნოს განსხვავებული ღირებულებებისა და ტრადიციების მქონე 

ადამიანები; 

 ურთიერთობის მზადყოფნას განსხვავებულ ადამიანებთან; 

 სხვა ქვეყნებში მოგზაურობის ინტერესს; 

 

კომპეტენცია - პატივისცემა და ტოლერანტული დამოკიდებულება სხვა ადამიანებისადმი, 

განსხვავებული რწმენის, მსოფლმხედველობისა და პრაქტიკისადმი 

მოსწავლე გამოხატავს პატივისცემას: 

 განსხვავებული რწმენის, ტრადიციებისა დაცხოვრების სტილის, აზრის, მსოფლმხედველობის, 

სქესის, სოციალური კუთვნილების, ადამიანთა თანასწორობისა და უფლებების მიმართ.  

 

კომპეტენცია - მოქალაქეობრივი აზროვნებამოსწავლე გამოხატავს მზადყოფნას: 

 წვლილი შეიტანოს სხვაა დამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესების საქმეში; 

 მონაწილეობა მიიღოს გარემოსდაცვით საქმიანობებში; 

 დაეხმაროს სხვა ადამიანებს; 

 დაიცვას სხვათ აუფლებები; 



 იტვირთოს აქტიური მოქალაქისათვის საჭირო მოვალეობი და პასუხისმგებლობა; 

 არ დარჩეს მხოლოდ დამკვირვებლის ან მაყურებლის როლში; 

 მონაწილეობა მიიღოს სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებზე მომუშავე ორგანი- 

ზაციების საქმიანობაში. 

 

კომპეტენცია - პასუხისმგებლობა მოსწავლე არის: 

 პუნქტუალური; 

 სამუშაოზე კონცენტრირებული; განსხვავებული რწმენის, ტრადიციებისა და ცხო- 

ვრების სტილის, აზრის, მსოფლმხედველობის, სქესის, სოციალური კუთვნილების, ადამიანთა 

თანასწორობისა და უფლებების მიმართ. 

 საკუთარ ქმედებაზე პასუხისმგებელი; 

 სხვების მიმართ აღებულივალდებულებების შესრულებაზე კონცენტრირებული.  

 

კომპეტენცია -თავდაჯერებულობა 

მოსწავლე გამოხატავს რწმენას, რომ: 

 შეუძლია მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება; 

 გაუმკლავდეს ახალ გამოწვევებს; 

 იპოვნის რაციონალურ გამოსავალს და გაუმკლავდება სირთულეებს; 

 წარმატებით გაართმევს თავს დაკისრებულ ვალდებულებებს; 

 მიაღწევს დასახულ მიზნებს; 

 იქნება გუნდის ეფექტური წევრი; 

 იკისრებს ლიდერის ფუნქციას. 

 

კომპეტენცია - გაურკვევლობისადმი შემწყნარებლური დამოკიდებულება მოსწავლეს შეუძლია: 

 გაითვალისწინოს ორი ან მეტიკულტურული პერსპექტივა; 

 ამოიცნოს კითხვები, რომლებსაც არ აქვს ცალსახად დადებითი ან უარყოფითი პასუხები; 

 გაურკვევლობისა და ორაზროვნებისადმი ჰქონდეს კონსტრუქცი ულიპოზიცია; 

 ჰქონდეს აქტიური კომუნიკაცია განსხვავებული ღირებულებების მქონე ადამიანებთან; 

 თავი გაართვას ბუნდოვან სიტუაციებს; 

 არ გამოიტანოს ნაჩქარევი დასკვნები. 

 

მესამე ჯგუფი - უნარები 

კომპეტენცია-დამოუკიდებლად სწავლის უნარ-ჩვევებიმოსწავლესშეუძლია: 

 განსაზღვროს საკუთარი სასწავლო მიზნები; 

 ინფორმაციის ეფექტურად შეგროვება; 

 ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა ტექნიკისა და წყაროს გამოყენებით; 

 მიმართოს სხვა ადამიანებს ახალი ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით; 

 შეაფასოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხი; 

 დაგეგმოს სასწავლო მიზნების მიღწევის პროცესი და მუშაობა; 



 შეაფასოს მოპოვებული ინფორმაციის სანდოობა. 

 

კომპეტენცია - ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევები მოსწავლეს შეუძლია: 

 არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანა; 

 არგუმენტისა და ინფორმაციის ერთმანეთისგან განსხვავება; 

 სხვადასხვა არჩევანთან დაკავშირებული რისკების შეფასება; 

 ახალი ინფორმაციის დაკავშირება უკვე არსებულ ცოდნასთან; 

 სიტუაციის შეფასება და ანალიზი; 

 სტერეოტიპების ამოცნობა; 

 ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასება.  

 

კომპეტენცია-მოსმენის და დაკვირვების უნარ-ჩვევები  

მოსწავლეს შეუძლია: 

 განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენა; 

 განსხვავებული შეხედულების პატივისცემა; 

 ამოიცნოს მოსაუბრის დაფარული სურვილები, გრძნობები; 

 დააკვირდეს განსხვავებული კულტურული კუთვნილების მქონე პირების ჟესტი- 

კულაციას მეტყველების პროცესში. 

 

კომპეტენცია - ემპათია  

მოსწავლეს შეუძლია: 

 აღწეროს სხვა ადამიანების ემოციები, გრძნობები და საჭიროებები 

 თანაგრძნობა გამოხატოს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებსაც უსამართლოდ მოექცნენ; 

 მოუსმინოს სხვას, ამოიცნოს და გაითვალისწინოს მოსაუბრის სურვილები/გრძნობები; 

 ამოიცნოს, როდის სჭირდება მის პარტნიორს მისი დახმარება; 

 აღწეროს სხვა ადამიანების პრობლემები. 

 

კომპეტენცია - მოქნილობა და შეგუების უნარი  

მოსწავლეს შეუძლია: 

 სიტუაციის მიხედვით შეცვალოს საკუთარი ქცევა; 

 ადვილად შეეგუოს ახალ კულტურულ გარემოს; 

 ადვილად შეეგუოს სხვა ადამიანების გარემოცვას; 

 იყოს მოქნილი დაბრკოლებების წინაშე; 

 შეინარჩუნოს პოზიტიური განწყობა ახალი და უჩვეულო სიტუაციების მიმართ. 

 

    კომპეტენცია - ენობრივი, კომუნიკაციური და მრავალენობრივი უნარები  

მოსწავლეს შეუძლია: 

 დაამყაროს კომუნიკაცია განსხვავებულ კულტურულ ჯგუფებთან; 

 ინტერკულტურული კომუნიკაციის დროს გამოიყენოს მოსაუბრისათვის გასაგები 



ჟესტები; 

 სწორად და ეფექტურად ჩამოაყალიბოს საკუთარი სათქმელი ინტერკულტურულ გარე- 

მოში; 

 თავიდან აიცილოს ინტერკულტურული ურთიერთობისას მოსალოდნელი გაუგე- 

ბრობები; 

 გამოთქვას საკუთარი აზრი არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით.  

 

კომპეტენცია - თანამშრომლობის უნარ-ჩვევები 

მოსწავლეს შეუძლია: 

 კონსენსუსის გზით მიაღწიოს ჯგუფის საერთო მიზნებს; 

 პატივისცემა გამოიჩინოს ჯგუფის სხვა წევრების მიმართ; 

 დაარწმუნოს სხვები ჩაერთონ მუშაობის პროცესში; 

 სხვებს გაუზიაროს საკუთარი ცოდნა, მოსაზრებები და რესურსები.  

 

კომპეტენცია - კონფლიქტების მოგვარების უნარ-ჩვევები 

მოსწავლეს შეუძლია: 

 კონფლიქტების მოგვარება; 

 ამოიცნოს კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები; 

 იპოვოს კონფლიქტში ჩართული ყველა მხარის მისაღები გამოსავალი; 

 პატივისცემით ესაუბროს კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს; 

 განსაზღვროს კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატიული გზები. 

 

მეოთხე ჯგუფი - ცოდნა და კრიტიკული გააზრება 

კომპეტენცია - საკუთარი თავის შეცნობა-შემეცნება და კრიტიკული აღქმა 

 მოსწავლეს შეუძლია: 

 საკუთარი კულტურული იდენტობის ცოდნა და გააზრება; 

 საკუთარი მსოფლმხედველობისა და მისი კოგნიტური, ემოციური და მამოტივირებელი 

ასპექტებისა და მიკერძოებების ცოდნა და გააზრება; 

 იმ ვარაუდებისა და მიკერძოებების ცოდნა და გააზრება, რომელიც საფუძვლად უდევს 

ადამიანის მსოფლმხედველობას; 

 იმის გააზრება, რომ ადამიანის მსოფლმხედველობა, ვარაუდები და მიკერძოებები 

დამოკიდებულია მისივე კულტურულ იდენტობასა და გამოცდილებაზე; 

 საკუთარი ემოციების, გრძნობებისა და მოტივაციის ცოდნა, განსაკუთრებით სხვებთან 

კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის კონტექსტებში; 

 საკუთარი კომპეტენციისა და გამოცდილების შეზღუდულობის ცოდნა და გააზრება. 

 

კომპეტენცია - ენისა და კომუნიკაციის შეცნობა-შემეცნება და კრიტიკული აღქმა მოსწავლეს 

გააზრებული აქვს, რომ: 

 სხვა კულტურის ადამიანები შესაძლოა იცავდნენ ვერბალური და არავერბალური 



კომუნიკაციის განსხვავებულ შეთანხმებებს; 

 განსხვავებული კულტურის ადამიანები შესაძლოა განსხვავებულად

 აღიქვამდნენ მნიშვნელობებს კომუნიკაციაში; 

 არსებობს კონკრეტულ ენაზე მეტყველების სხვადასხვა ფორმა და ერთი და იმავე ენის 

გამოყენების ასევე განსხვავებული გზები (დიალექტური და ლიტერატურული სამეცნიერო–

ტერმინოლოგიური და პოპულარული); 

 ენის გამოყენება კულტურული გამოცდილებაა, რომელიც იმ ინფორმაციის, მნი- 

შვნელობებისა და იდენტობების მატარებელია, სადაც ენა იქმნება და ვითარდება; 

 კომუნიკაციის განსხვავებული სტილი ზემოქმედებს ადამიანებზე., რამაც შეიძლება 

შეაფერხოს კომუნიკაცია; 

 ადამიანის ვარაუდები, წინასწარი შეხედულებები, აღქმა, რწმენა და მსჯელობა უკავში- 

რდება იმ კონკრეტულ ენას (ენებს), რომელზეც საუბრობს. 

 

კომპეტენცია - მსოფლიოს შეცნობა-შემეცნება და კრიტიკული აღქმა 

სამყაროს ცოდნა და კრიტიკული გააზრება აჯამებს სხვადასხვა სფეროებში ცოდნისა და 

გააზრების ფართო და რთულ სპექტრს: 

 პოლიტიკა და კანონები 

 ადამიანთა უფლებები 

 კულტურა 

 რელიგია 

 ისტორია 

 მედია 

 ეკონომიკა, გარემო და მდგრადობა 

 

დოკუმენტის შემუშავების პროცესში, სხვა ქვეყნებთან ერთად, ჩართული იყო 

საქართველო. ამჟამად მიმდინარეობს დოკუმენტის პილოტირების პროცესი, რომელშიც 

საქართველოსთან ერთად მონაწილეობს ანდორა, სომხეთი, ბელარუსი, ბელგია, ჩეხეთი, 

ესტონეთი, ლუქსემბურგი, მონტენეგრო, ნორვეგია, რუმინეთი, პორტუგალია. 

„დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ახალი მოდელი” განათლების სისტემის 

ყველა საფეხურის, ყველა მიმართულების შინაარს ზედმიწევნით მიესადაგება, რადგან სწორედ 

განათლება ქმნის საფუძველს დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის. მოდელის დანერგვა 

დემოკრატიული მოქალაქეობის სწავლის, სწავლებისა და შეფასების საშუალებას გვაძლევს. 

გლობალიზაციისა და ტექნოლოგიური განვითარების პროცესში განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს დემოკრატიულ მოქალაქეობასთან დაკავშრებული პრობლემების 

გამოვლენა და მათი გადაჭრის ეფექტური სტრატეგიების შემუშავება. რაშიც უმნიშვნელოვანეს 

როლს განათლება ასრულებს. განათლებას შეუძლია სოციალური ერთიანობისა და 

მშვიდობიანი თანაარსებობის გაძლიერება იმ სასწავლო პროგრამების საშუალებით, რომ- 

ლებიც ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კულტურის, რწმენის და რელიგიის მოსწა- 

ვლეებს/სტუდენტებს შორის დიალოგის განვითარებას. არსებული ვითარების გაუმჯობესება 



აუცილებლად მოითხოვს მოქალაქეობრივი განათლების საკითხებზე აქცენტირებას, 

რამდენადაც ასეთ განათლებას შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს მდგრადი და 

ტოლერანტული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში (UNESCO’s Guidelines on intercultural 

education). 

 

2.2. განათლების პოლიტიკის  ეროვნული დოკუმენტები 

საქართველო წევრია იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომელთათვის სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორმირება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. განსაკუთრებით უნდა 

აღინიშნოს ევროპის საბჭო, რომლის მიერ ბოლო წლებში მიღებული დოკუმენტები 

განსაზღვრავს მოქალაქეობრივი განათლების პოლიტიკას („ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის 

შესახებ” ჩარჩო კონვენცია; განათლების მინისტრთა მუდმივმოქმედი კომისიის 21-ე სესიის 

საბოლოო დეკლარაცია (ათენი, 2003) და სხვ.). 

ასევე, ფართოდაა წარმოდგენილი მოქალაქეობრივი განათლება ეროვნულ 

საკანონმდებლო სივრცეში: ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები (2004), საქართველოს 

კანონი ზოგადი განათლების შესახებ (2005), ეროვნული სასწავლო გეგმა (2011-2016 და 2017- 

2023) და სხვ. 

ამ მხრივ, ერთ-ერთი ფუნდამენტური დოკუმენტი საქართველოს კონსტიტუციაა (1995). 

კონსტიტუციის მე-14 მუხლით აღიარებულია ადამიანის თავისუფლებისა და თანასწორობის 

პრინციპები. თავისუფლება და თანასწორობა არ შეიძლება შეიზღუდოს რაიმე განმასხვავებელი 

ნიშნით: რასით, კანის ფერით, ენით, სქესით, რელიგიით, პოლიტიკური და სხვა 

შეხედულებით, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებით, წარმოშობით, 

ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობით, საცხოვრებელი ადგილით და სხვა. 

კონსტიტუციის 38-ე მუხლი ასევე იცავს საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, 

თანასწორობის პრინციპის დაცვით მიიღონ მონაწილეობა სოციალურ, ეკონომიკურ, 

კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განურჩევლად მათი ეროვნული, ეთნიკური, 

რელიგიური თუ ენობრივი კუთვნილებისა. საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ 

აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების შესაბამისად, მათ უფლება აქვთ თავისუფლად, 

ყოველგვარი  დისკრიმინაციისა   და  ჩარევის  გარეშე   განავითარონ  თავიანთი  კულტურა, 

ისარგებლონ დედაენით პირად ცხოვრებაში და საჯაროდ. 

საქართველოს კონსტიტუცია იცავს ყველა მოქალაქის უფლებას, მიიღოს განათლება და 

აირჩიოს განათლების ფორმა. კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ” კი ადასტურებს 

განათლების მიღების უფლებას (მუხლი 9) და მის „თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველასთვის” 

(მუხლი 3.2.ა) კანონის ამავე მუხლში განმარტებულია ზოგადი განათლების სახელმწიფო 

პოლიტიკის ძირითადი მიზნები, რომელთაგან შეიძლება აღინიშნოს: მოსწავლის ეროვნული 

და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე, თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის 

საჭირო პირობების შექმნა; მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, 

აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, 

ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების 

ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, 



საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში 

ხელის შეწყობა. 

კანონი ასევე განმარტავს სახელმწიფოს ვალდებულებებს ზოგადი განათლების 

პოლიტიკის ძირითადი მიზნების მიღწევის უზრუნველსაყოფად, რაც გულისხმობს: ზოგადი 

განათლების ღიაობას და თანაბარ ხელმისაწვდომობას ყველასთვის მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში; საჯარო სკოლის დამოუკიდებლობას რელიგიური და პოლიტიკური 

გაერთიანებებისაგან, ხოლო კერძო სკოლის დამოუკიდებლობას პოლიტიკური 

გაერთიანებებისაგან; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრას; 

ინკლუზიური განათლების დანერგვას და ა.შ. 

კანონის მიხედვით სწავლების ენა არის ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში  -  ქართული  და  აფხაზური.  ამავე  დროს,  საქართველოს  იმ  მოქალაქეებს, 

რომელთათვისაც ქართული ენა მშობლიური არ არის, უფლება აქვთ მიიღონ სრული ზოგადი 

განათლება მათ მშობლიურ ენაზე, ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სავალდებულოა სახელმწიფო ენის, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში – ორივე სახელმწიფო ენის (ქართულის და აფხაზურის) სწავლება. 

კანონის მეორე თავი ეხება მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის ძირითადი უფლებებსა 

და თავისუფლებებს. მე-13 მუხლით - „ნეიტრალურობა და არადისკრიმინაციულობა” - 

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში იკრძალება სასწავლო პროცესის პოლიტიზირება; საჯარო 

სკოლაში სასწავლო პროცესის რელიგიური ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის ან 

იძულებითი ასიმილაციის მიზნებისათვის გამოყენება. ამასთან, კანონი არ ზღუდავს საჯარო 

სკოლაში სახელმწიფო დღესასწაულებისა და ისტორიული თარიღების აღნიშვნას, აგრეთვე, 

ისეთი ღონისძიების ჩატარებას, რომელიც მიმართულია ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო 

ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ. 

კანონის ამავე მუხლით, დაუშვებელია სკოლაში განხორციელდეს მოსწავლეთა, 

მშობელთა და მასწავლებელთა რაიმე სახის დისკრიმინაცია: „დაუშვებელია სკოლის მიერ 

საკუთარი უფლებამოსილებისა და რესურსების იმგვარად გამოყენება, რამაც შეიძლება 

პირდაპირ ან ირიბად გამოიწვიოს მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის, აგრეთვე, მათი 

გაერთიანებების რაიმე დისკრიმინაცია”. 

საყურადღებოდ მიგვაჩია კანონის ის ნაწილი, სადაც ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის 

ერთ-ერთ ძირითად ვალდებულებად გაცხადებულია: ა) მოსწავლეებს, მშობლებს და 

მასწავლებლებს შორის შემწყნარებლობისა და ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრების 

ხელშეწყობა, განურჩევლად მათი სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური, ლინგვისტური და 

მსოფლმხედველობრივი კუთვნილებისა; ბ) უმცირესობების წევრების ინდივიდუალური და 

კოლექტიური უფლების განუხრელი დაცვა. ეს კი ნიშნავს მათი ფუნდამენტური უფლების - 

თავისუფლად ისარგებლონ მშობლიური ენით, შეინარჩუნონ და გამოხატონ თავიანთი 

კულტურული კუთვნილება - ხელშეუხებლობას (მუხლი 13). 

კანონის მე-18 მუხლი არეგულირებს „რწმენის თავისუფლების” საკითხებს. კანონით 

დაუშვებელია მოსწავლეს, მშობელს და მასწავლებელს დაეკისროთ ისეთი ვალდებულებების 



შესრულება, რომლებიც ძირეულად ეწინააღმდეგება მათ რწმენას, აღმსარებლობას ან სინდისს. 

რელიგიური სიმბოლოკის განთავსება საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე შესაძლებელია იმ 

შემთხვევაში, თუ ის ემსახურება გარკვეულ აკადემიურ მიზნებს. ამასთან, საჯარო სკოლის 

მოსწავლეებს უფლება აქვთ, სასკოლო დროისგან თავისუფალ დროს ნებაყოფლობით 

შეისწავლონ რელიგია ან ჩაატარონ რელიგიური რიტუალი თუ იგი ემსახურება რელიგიური 

განათლების მიღებას. 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებში (2004) მითითებულია, რომ „საქართველოში 

ზოგადი განათლების სისტემა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები „ეროვნული და 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების 

ჩამოყალიბებისათვის“. ამ მიზნის მიღწევა უკავშირდება საგანმანათლებლო პროცესის ისეთი 

შინაარსით ორგანიზებას, რომელიც მოსწავლეებს ჩამოუყალიბებს ლიბერალურ და 

დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ მოქალაქეობრივ ცნობიერებას და დაეხმარება 

მათ, გააცნობიერონ საკუთარი უფლება-მოვალეობები ოჯახის, საზოგადოებისა და 

სახელმწიფოს წინაშე. 

ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები მოიცავს რამდენიმე, ერთმანეთთან 

დაკავშირებულ პრიორიტეტულ მიმართულებას. რაც შეეხება უშუალოდ მოქალაქეობრივი 

განათლებისა და სამოქალაქო აქტიურობის გამომხატველ პუნქტებს, მათში აღნიშნულია, რომ 

„საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემაში მიღებული გამოცდილების საფუძველზე 

მოზარდმა უნდა შეძლოს ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების მიმართ 

საკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება; სასკოლო განათლებამ უნდა განუვითაროს მოზარდს 

უნარი,  რომ  სწორად  განსაზღვროს  საკუთარი  ქვეყნის  სახელმწიფოებრივი,  კულტურული, 

ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები და მისცეს მას სასიკეთო გადაწყვეტილებათა 

მიღებისა და აქტიური მოქმედების შესაძლებლობა“. 

ზოგადი განათლების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზნად ასევე განსაზღვრულია 

კანონმორჩილი, ტოლერანტი მოქალაქის აღზრდა. ამ მიზნის რაელიზაციის აუცილებლობის 

დასაბუთებაში ვკითხულობთ: „დღევანდელ დინამიურ, ეთნიკურად და კულტურულად 

მრავალფეროვან სამყაროში საზოგადოების ფუნქციონირებისათვის განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთგაგებისა და ურთიერთშემეცნების 

ჩვევები. სკოლამ უნდა გამოუმუშაოს მოზარდს ადამიანის უფლებების დაცვისა და პიროვნების 

პატივისცემის უნარი, რომელსაც იგი გამოიყენებს საკუთარი და სხვისი თვითმყოფადობის 

შესანარჩუნებლად. მოზარდს უნდა შეეძლოს ადამიანის არსებითი უფლებების შესახებ 

მიღებული თეორიული ცოდნის განხორციელება და ამ პრინციპებით ცხოვრება“. 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელშიც დეკლარირებულია 

მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი კომპეტენციების ამაღლება, ეროვნული სასწავლო გეგმაა. 

ეროვნული სასწავლო გეგმა აღიარებს მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომას, რაც 

გულისხმობს თითოეული მოსწავლის უნიკალურობის აღიარებას, რომელსაც აქვს სხვისგან 

განსხვავებული ფიზიკური და ფსიქიკური მახასიათებლები, ნიჭი, ემოციები, ინტერესები, 

პირადი გამოცდილება, აკადემიური საჭიროებები და სწავლის სტილი. 

ეროვნული საწავლო გეგმაში „სკოლის საერთო კულტურა” განმარტებულია, როგორც 



სკოლის ერთ-ერთი ძირითადი მისია - ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლამ, სწავლა-სწავლების 

პროცესმა, ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთპატივისცემისა და თანასწორობის პრინციპების 

დაცვას, ასევე, შემოქმედებითი და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნას სკოლის 

საზოგადოების წევრებისთვის. 

„სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვის“ მოთხოვნა 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს ავალდებულებს მოსწავლეებს მისცეს 

განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები, რაც მიიღწევა სწავლა-სწავლების პროცესში 

მრავალგვარი მეთოდის, მიდგომის, სტრატეგიის, პრობლემათა გადაჭრის გზებისა თუ 

აქტივობათა ტიპების გამოყენებით. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა მოსწავლეებში 

სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენციის განვითარების ხელშეწყობა (VIII თავი). ეროვნული 

საწავლო გეგმის მე-3 კარში „საგნობრივი პროგრამები” ხაზგასმულია სახელმწიფო ენის 

სწავლების მრავალმხრივი მნიშვნელობა საქართველოში მცხოვრები არაქართულენოვანი 

ჯგუფებისათვის. კერძოდ, მითითებულია, რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე 

სერიოზული გამოწვევაა ეროვნული უმცირესობების მიერ სახელმწიფო ენის არცოდნა, რაც 

მნიშვნელოვნად აფერხებს მათ სრულფასოვან მონაწილეობას ქვეყნის პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამიტომ ეროვნული სასწავლო გეგმა 

არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეებისათვის ითვალისწინებს სახელმწიფო ენის 

სწავლებას. 

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში დეტალურადაა გაწერილი ქართულის, როგორც მეორე ენის 

სწავლების მიზნები. მათი ნაწილი უშუალო კავშირშია მოქალაქეობრივი განათლების 

გაუმჯობესებასთან, შესაბამისი ცოდნის/ცნობიერების ამაღლებასა და ეთნიკური 

უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესთან. ეს მიზნებია: 

 წარმატებული კომუნიკაცია; 

 ქართული ენობრივ-კულტურული თვითმყოფადობისა და ფასეულობების პატივი- 

სცემა; 

 სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბება; 

 სახელმწიფოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის სოციალურ-

კულტურულ თავისებურებათა დაფასება და პატივისცემა; სოციალურ-

კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების 

გამოვლენა და ა.შ. 

ამ მიზნებიდან გამომდინარეობს ქართული ენის სწავლების ამოცანებიც. კერძოდ, მოსწა- 

ვლემ უნდა: 

 აითვისოს როგორც ენობრივი, ისე კულტურული ინფორმაცია; 

 შეიძინოს განსხვავებული კულტურის გაგების უნარი; 

 ჩამოუყალიბდეს პიროვნულ განსხვავებათა დაფასება და პატივისცემა; 

 ჩამოუყალიბდეს ქვეყნის მოქალაქეობის განცდა. 

მოქალაქეობრივი განათლებისა და განსხვავებული კულტურული იდენტობებისადმი 

პოზიტიური დამოკიდებულების ფორმირების თვალსაზრისით, გამორჩეული მნიშვნელობა 



ენიჭება უცხოური ენების სწავლებას. სწორედ ამ საკითხს ეხება ეროვნული სასწავლო გეგმის 

XXIV თავი - „საგნობრივი პროგრამა უცხოურ ენებში“. პროგრამაში გაწერილია უცხოური 

ენების სწავლების პრიორიტეტული მიზნები, რაც ითვალისწინებს მოსწავლისათვის 

პლურილინგვური კომპეტენციის განვითარებას; სხვა კულტურის და სოციალური ჯგუფების 

წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარის გამომუშავებას; ენობრივ-

კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ დადებითი განწყობის ჩამოყალიბებას; 

განსხვავებული კულტურული კონტექსტების გაგების უნარის გამომუშავებას; სხვადასხვა 

ენობრივ- კულტურული იდენტობის წარმომადგენლებთან მრავალმხრივი ურთიერთობის 

დამყარების შესაძლებლობას და ა.შ. 

ჩამოთვლილი საგანმანათლებლო მიზნები ითვალისწინებს არა მხოლოდ სხვადასხვა 

ტიპის საგნობრივი ცოდნის შეძენას (მაგ., გრამატიკული, ლექსიკური ცოდნა...), არამედ 

უცხოენოვანი ქვეყნების კულტურის გაცნობას და ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევების 

ჩამოყალიბებას, როგორიცაა თანამშრომლობა, თავისუფალი არჩევანის გაკეთება, 

თვითსრულყოფა, შემოქმედებითობა, ინტერაქცია განსხვავებულ სოციალურ-კულტურულ 

კონტექსტებში და სხვა. უცხოური ენების შესწავლის პროცესში ასევე უაღრესად 

მნიშვნელოვანია პოზიტიური დამოკიდებულების   ჩამოყალიბება   კულტურული,   

ინდივიდუალური   მრავალფეროვნების მიმართ და მისი, როგორც სამყაროს 

მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინების აღქმა. 

უცხოური ენების საგნობრივი პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულებაა „კულტურათა 

დიალოგი“. ეს მიმართულება გულისხმობს უცხო ენის/ენების სწავლების პროცესში შემდეგი 

შედეგების მიღწევას: მოსწავლე იცნობს სამიზნე ქვეყნის/ქვეყნების კულტურის რეალიებს; 

მოსწავლე იცნობს სამიზნე ქვეყნის/ქვეყნების სოციალურ-კულტურულ რეალიებს; მოსწავლე 

იჩენს ინტერესს და ავლენს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა 

თავისებურებების მიმართ. 

ჩამოთვლილი შედეგების მიღწევის ინდიკატორები კიდევ უფრო ნათელ წარმოდგენას 

გვიქმნის უცხოურ ენათა სწავლების მნიშვნელობაზე განსხვავებული იდენტობების 

მრავალფეროვან მახასიათებელთა გაცნობისა და მათ მიმართ შემწყნარებლური 

დამოკიდებულების ფორმირების თვალსაზრისით. 

მოქალაქეობრივი განათლების თვალსაზრისით, განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების ბლოკს. საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი 

პროგრამის (თავი XXXV) მიზნები და ამოცანები ითვალისწინებს მოსწავლის აღჭურვას იმ 

ცოდნითა და უნარებით, რომელიც მას დაეხმარება სამყარო აღიქვას ერთ მთლიანობად და 

მიმდინარე პროცესებში განსაზღვროს საქართველოს ადგილი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

ბლოკში შემავალი საგნების სწავლებამ ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტ და 

პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ ჩამოყალიბებას. 

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა საგნობრივი პროგრამის შემდგენლები ისტორიის, 

სამოქალაქო განათლებისა და გეოგრაფიის სწავლების პროცესს უკავშირებენ 

საქართველოსთვის ისეთი პრობლემური საკითხის გადაჭრის პერსპექტივას, როგორიც არის 

ეთნიკურად და კულტურულად მრავალფეროვან ქვეყანაში ტოლერანტული, 



ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა, რაც 

ეფუძნება საზოგადოების ყოველი წევრის მიერ სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-

ვალდებულებების გაცნობიერებას, განსხვავებულ იდენტობებთან მშვიდობიან თანაარსებობას, 

ზოგადად, მრავალფეროვნებისადმი სოლიდარულ განწყობასა და აქტიურ მოქალაქეობრივ 

პოზიციას. „...მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს თავს, როგორც საკუთარი ოჯახის, 

საზოგადოების, სასკოლო თემისა თუ კლასის, სამეზობლო თემის, რეფერენტული ჯგუფის 

(იქნება ეს ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობა თუ სატიტულო ნაცია და ა.შ.), ქართული 

საზოგადოების წევრად; იცნობდეს საკუთარი ქვეყნის, საზოგადოებისა და რეფერენტული 

თემის კულტურას; საქართველოში თუ მსოფლიოში მცხოვრები სხვა საზოგადოებების 

კულტურას; იაზრებდეს, რას ნიშნავს ზრუნვის ეთიკა, რატომ არის ის ღირებული და ა.შ.”. 

საგნობრივ პროგრამაში აქცენტი კეთდება მოსწავლეებში მოქალაქეობრივი 

განათლებისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი ღირებულებების მიმართ პოზიტიური 

დამოკიდებულების ფორმირებაზე, როგორიცაა: სხვისი უფლებების პატივისცემა, 

თანაგრძნობა, მზრუნველობა, სამშობლოს სიყვარული, თანასწორობა და ტოლერანტობა. 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში ისწავლება სამივე 

საფეხურზე. დაწყებით საფეხურზე (V-VI კლასებში) ყურადღება მახვილდება საქართველოს 

ისტორიისა და გეოგრაფიის მხარეთმცოდნეობითი პრინციპით შესწავლაზე, რაც მოსწავლეებში 

განამტკიცებს იმ აზრს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი მისი 

ბუნებრივი, ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული მრავალფეროვნებაა. 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება დაწყებით საფეხურზე მიზნად ისახავს 

მრავალფეროვნებისადმი, როგორც ღირებულებითი საკითხისადმი სწორი 

მსოფლმხედველობრივი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას. ამ თვალსაზრისით, 

მნიშვნელოვანია სასწავლო პროცესის იმგვარად დაგეგმვა და წარმართვა, რომ მან 

„მოსწავლეებს განუვითაროს ადამიანის ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის 

პატივისცემა. ამ ღირებულებებზე დაყრდნობით ხელი უნდა შეუწყოს მოსწავლეების ეთიკური 

და პასუხისმგებელი ქცევის ჩამოყალიბებას”. 

საბაზო საფეხურზე (VII-IX კლასებში) ისტორიის (მსოფლიოს და საქართველოს ისტორია) 

სწავლების მიზნად განსაზღვრულია მოსწავლისათვის ისტორიული პროცესის სხვადასხვა 

კუთხით (პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, რელიგიური) 

წარმოდგენა. საგანი - სამოქალაქო განათლება მოსწავლეს უნდა დაეხმაროს საკუთარი 

იდენტობის განვითარებაში, თვითგამორკვევაში. მოზარდმა უნდა შესძლოს საკუთარი თავისა 

თუ სხვების აღქმა სხვადასხვა კონტექსტის წევრებად და მათი პიროვნებებად გაცნობიერება; 

მან უნდა გაიაზროს თავისუფლება, როგორც უფლება და, ამავე დროს, პასუხისმგებლობა და 

შეძლოს საზოგადოების, როგორც განსხვავებული ინტერესების, ღირებულებების, 

მოთხოვნილებების მქონე სუბიექტების ურთიერთდაკავშირებული კომპლექსური 

მთლიანობის გააზრება. 

საშუალო საფეხურზე (X-XII კლასებში) ისტორიის სწავლებამ ხელი უნდა შეუწყოს 

მოსწავლის პატრიოტ და პოლიტიკურად განათლებულ მოქალაქედ ჩამოყალიბებას. 

გეოგრაფიის შესწავლით მოსწავლე გაეცნობა მსოფლიო ქვეყნების ძირითად მახასიათებლებს, 



მათში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებსა და მოვლენებს; სამოქალაქო განათლება დაეხმარება 

მოსწავლეს დაეუფლოს ინტერკულტურულ წიგნიერებასა და ურთიერთობებს, განივითაროს 

თანამშრომლობის კულტურა. 

საზოგადოებრივ მეცნიერებების ბლოკში შემავალი საგნების შინაარსისა და 

დიდაქტიკური ამოცანების მიმართებები მოქალაქეობრივი განათლების ძირითად 

საკითხებთან წარმოდგენილია საგნების სწავლის ცალკეული მიმართულებების მიხედვითაც. 

ჩვენ აქ საგანგებოდ შევჩერდებით მხოლოდ იმ მიმართულებებზე, რომლებიც შინაარსობრივად 

დაკავშირებულია მოსწავლეთა მოქალაქეობრივ განათლებასა და სხვადასხვა 

იდენტობებისადმი პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბების საკითხებთან. ეს 

მიმართულებებია: 

1. კულტურა და რელიგია - მიმართულების მიზანია, მოსწავლეს დაანახოს დედამიწაზე 

ადამიანის მიერ შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება და დაეხმაროს 

მის კლასიფიცირებაში. 

2. ადამიანი და საზოგადოება - მიმართულების მიზანია მოსწავლემ იცოდეს თუ როგორი 

იყო სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების უფლებრივი 

მდგომარეობა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი ჩართულობის ხარისხი. 

3. გარემო და სოციალური სისტემები - მიმართულების შედეგები მოსწავლეებს 

ამყარებინებს კავშირს გარემოსა და საზოგადოებას შორის. 

2018-2024 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველ თავში „ეროვნული სასწავლო 

გეგმის სტრუქტურა და ზოგადი განათლების საფეხურები“ (მუხლი 7) ზოგადი განათლების 

მიზნებად განსაზღვრულია მოსწავლეს განუვითარდეს/ჩამოუყალიბდეს: კულტურული 

მემკვიდრეობის დაფასების და მასზე ზრუნვის უნარი; ენობრივი და კულტურული 

მრავალფეროვნების გააზრებისა და დაფასების უნარი; საკუთარი და განსხვავებული 

კულტურის წარმომადგენლებთან/ჯგუფებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარი; ჯანსაღი 

ცხოვრების უნარ-ჩვევები; ენის, როგორც შემეცნების, აზროვნების, თვითგამოხატვისა და 

კომუნიკაციის საშუალების გამოყენების უნარი; კონფლიქტების არაძალადობრივი 

მეთოდებით მართვის უნარი; 

სასწავლო გეგმაში მნიშვნელოვანია განათლების ენებისა და ენობრივი განათლებას 

საკითხი. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის 

ხელშესაწყობად აუცილებელია არაქართულენოვან სკოლებსა და სექტორებში შემეცნებითი და 

ენობრივი უნარების სახელმწიფო ენაზე განვითარება, რაც ორენოვანი განათლებით მიიღწევა. 

ორენოვანი განათლება საფუძველს უნდა უქმნიდეს ორენოვან წიგნიერებას. 

მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა სკოლის საერთო კულტურის 

ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშემწყობ ღონისძიებებს (სასკოლო პროექტები, სპორტული, 

სახელოვნებო და საკლუბო აქტივობები (მოსწავლეების, მასწავლებლების, მშობლების 

ჩართულობით)), რამაც ხელი უნდა შეუწყოს: ურთიერთპატივისცემის, შემწყნარებლობისა და 

თანასწორობის დამკვიდრებას მოსწავლეებს, მშობლებს და მასწავლებლებს შორის 

განურჩევლად მათი სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური, ლინგვისტური და 

მსოფლმხედველობრივი კუთვნილებისა - „სკოლის საერთო კულტურამ ხელი უნდა შეუწყოს 



მოზარდს იმის გააზრებაში, რომ ყოველი ადამიანი წარმოადგენს გარკვეული ენის, კულტურის, 

ტრადიციის მატარებელ ინდივიდს, რომელსაც თავისი უნიკალური წვლილის შეტანა შეუძლია 

ქვეყნისა თუ საზოგადოების წინსვლაში. ეს სტიმულს მისცემს მოზარდის სრულფასოვან 

განვითარებას და დაეხმარება მას კულტურათშორისი დიალოგის წარმართვაში როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ”. 

2017-2023 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის დაწყებითი საფეხურის საგნობრივ 

სტანდარტებში იკვეთება მოქალაქეობრივი განათლების ხელშემწყობი რიგი მოთხოვნები. 

კერძოდ, ქართულის, როგორც მეორე ენის სტანდარტში (მუხლი 59) მითითებულია, რომ 

საგნის სწავლება ითვალისწინებს ისეთი კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას, რომლებიც 

მოსწავლეს დაეხმარება: 

 აითვისოს როგორც ენობრივი, ისე კულტურული ინფორმაცია; 

 შეიძინოს უცხო კულტურის გაგების უნარი; 

 ჩამოუყალიბდეს სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულება (პიროვნულ განსხვავებათა 

დაფასება და პატივისცემა; ენობრივ-კულტურული კუთვნილების განცდა; ენების 

სწავლის სურვილი და სხვა). 

დაწყებით საფეხურზე საგნის სწავლების მიზნად განსაზღვრულია მოსწავლის 

ენობრივ- კულტურული გამოცდილების გამდიდრება. ამავე საფეხურის ბოლოს მისაღწევი 

შედეგებიდან აღსანიშნავია თემის: „სოციოკულტურა და კულტურა” შინაარსი, რამაც უნდა 

უზრუნველყოს მოსწავლეების ცოდნა დღესასწაულების და ტრადიციების (ფესტივალები, 

კარნავალები; შესაბამისი აქსესუარები; რიტუალები) და წეს-ჩვეულებების (ყოფით 

სიტუაციებში ქცევები და ურთიერთობები) შესახებ. 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების ბლოკდან (თავი XV) დაწყებით საფეხურზე ინერგება 

ახალი საგანი „მე და საზოგადოება“. საგნის სწავლების მიზანია: მოსწავლეს ჩამოუყალიბოს 

პასუხისმგებლობა და მზრუნველი დამოკიდებულება საკუთარი თავის, ოჯახის, თემის, 

ბუნებრივი გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ. საგანი მოიცავს რამდენიმე 

მიმართულებას, რომელთა შორის მოქალაქეობრივი განათლების კონტექსტს ესადაგება 

„სოციალურ-კულტურული განვითარება, მოქალაქეობა და უსაფრთხოება”. აღნიშნული 

მიმართულება ჰუმანური ღირებულებების (არაძალადობრივი გზებით მოქმედება, 

შემწყნარებლობა, თანასწორობა) ჩამოყალიბებასა და აქტიური მოქალაქის აღზრდას უწყობს 

ხელს. 

მოქალაქეობრივი განათლების თვალსაზრისით საყურადღებოა „მე და საზოგადოების” 

მესამე კლასისთვის განკუთვნილი რამდენიმე თემა/პრობლემა: 

 რატომ და როგორ უნდა ვცეთ პატივი თანაკლასელებს, მასწავლებლებსა და სკოლის სხვა 

პერსონალს? 

 როგორ ავირიდოთ ან გადავჭრათ თანატოლებთან კონფლიქტი მშვიდობიანად? 

 რისი გაკეთება შემიძლია სასკოლო გარემოს გასაუმჯობესებლად ჩემს თანატოლებთან 

ერთად? 

 რა გვაერთიანებს და რა საერთო საზრუნავი გვაქვს ჩვენი უბნის მაცხოვრებლებს, 

 რატომ არის მნიშვნელოვანი ერთმანეთის პატივისცემა თემში მშვიდობიანი 



თანაცხოვრებისთვის? 

V-VI კლასებში ისწავლება საგანი „ჩვენი საქართველო”. საგნის სწავლება მიზნად ისახავს 

მოსწავლეს: დაეხმაროს საკუთარი ქვეყნის მრავალმხრივად დანახვასა და შეცნობაში; 

გააცნობიერებინოს, რომ საქართველოს ეთნოგრაფიული, ბუნებრივი, ეთნიკური, რელიგიურ- 

კულტურული მრავალფეროვნება ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეა; განუვითაროს სამოქალაქო 

საზოგადოებაში ცხოვრებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. 

ჩვენთვის საყურადღებოა საგნის სწავლების ერთ-ერთი მიმართულება - „სოციალურ-

კულტურული განვითარება,  მოქალაქეობა და უსაფრთხოება”.  აღნიშნული მიმართულება 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ისეთი თემებითა და აქტივობებით, რაც მოსწავლეს დაეხმარება 

საქართველოს ეთნიკური, კულტურულ-რელიგიური მრავალფეროვნების გააზრებასა და 

მრავალფეროვნების მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება-გამოვლენაში. 

საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, ასევე მნიშვნელოვანია უცხოური ენების 

სწავლება სკოლაში, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტული ამოცანების გადაჭრას, რომლებიც 

სამ კატეგორიად იყოფა: 

1. სხვადასხვა ტიპის ცოდნის შეძენა (უცხოენოვანი ქვეყნების სოციოკულტურისა და 

კულტურის გაცნობა); 

2. სხვადასხვა სახის უნარ-ჩვევების განვითარება (სამოქალაქო უნარ-ჩვევები); 

3. დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება (მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა; 

ენობრივ-კულტურული კუთვნილების განცდა; კულტურული გარემოს თვითმყოფადობის, 

მისი განუმეორებლობის დაფასება და პატივისცემა; პოზიტიური დამოკიდებულება, როგორც 

კულტურული, ისე ინდივიდუალური მრავალფეროვნების მიმართ და მისი, როგორც სამყაროს 

მრავალფეროვნების კერძო გამოვლინების აღქმა; ინტერესი უცხო სამყაროს მიმართ). 

მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარებას ემსახურება ესთეტიკური აღზრდის 

სწავლების მიზნები და ამოცანები (თავი XVIII). ესთეტიკური აღზრდის მიზნებს წარმოაგენს 

მოსწავლისთვის სამყაროს ერთიანობის განცდის ჩამოყალიბება; ეროვნული, სხვა ერისა და 

ზოგადსაკაცობრიო კულტურის დაფასების, განსხვავებული აზრისა და მსოფლმხედველობის, 

ადამიანის შრომის მიმართ პატივისცემის გრძნობის გამომუშავება. რაც შეეხება ესთეტიკური 

აღზრდის სწავლების ამოცანებს, მოქალაქეობრივ განათლებასთან კავშირში უნდა აღინიშნოს 

შემდეგი: მოსწავლის ზიარება ეროვნულ და მსოფლიო კულტურულ ფასეულობებთან. 

შედარებით სუსტადაა გათვალისწინებული მოქალაქეობრივი კომპეტენციების 

განვითარება ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტში. დაწყებით საფეხურზე საგნის 

სწავლები ერთ-ერთი მიმართულება: მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა 

გულისხმობს ისეთი თემატიკის საკითხების გაშუქებას, რაც შესაძლოა ხელს უწყობდეს 

მრავალფეროვნების აღქმასა და მის მიმართ ღიაობის დამოკიდებულების ფორმირებას. 

კერძოდ, საგნის თემატიკაში გათვალისიწნებულია მოთხრობები ბავშვთა ოცნებებსა და 

ფანტაზიებზე, მათს ცხოვრებაზე, ზნეობრივ პრობლემებზე, ადამიანურ ურთიერთობებზე, 

ადამიანისა და ბუნების ურთიერთობაზე; პატრიოტული და სამოქალაქო ჟღერადობის, 

ისტორიულ თემატიკაზე შექმნილი ნაწარმოებები. 

მოქალაქეობრივი განათლება და კომპეტენციები გარკვეულწილად სახულია ქართული 



ენისა და ლიტერატურის სასწავლო მიზნებშიც. კერძოდ, მოსწავლე უნდა აცნობიერებდეს 

ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო კულტურას, როგორც ცვლილებისა და განვითარების 

მუდმივმოქმედ პროცესს; მას უნდა შეეძლოს: 

 ლიტერატურულ ნაწარმოებში ასახული პრობლემატიკის მიმართ საკუთარი 

დამოკიდებულების გამოხატვა, პიროვნული პოზიციის ჩამოყალიბება და მისი 

არგუმენტირება; 

 ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ასახული ფასეულობების აღქმა-გააზრება და მათ 

მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა; 

 ქართული და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესებისა და უნივერსალური 

ლიტერატურული თემების ურთიერთკავშირის გააზრება. 

 

მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს პედაგოგთა ძირითად უფლება- 

მოვალეობებს, დისციპლინური გადაცდომების სახეებს და შესაბამისად მათი დარღვევის 

შემთხვევაში გათვალისწინებულ სახდელებს. 

მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის თანამშრომელთა 

(მასწავლებელთა) ერთ-ერთ ძირითად მოვალეობად მიჩნეულია ეთნიკური წარმომავლობის, 

რელიგიური მრწამსის, სქესის, აკადემიური მოსწრების, სოციალური წარმომავლობის ან 

პირადი შეხედულების მიხედვით მოსწავლეთა დისკრიმინაციის დაუშვებლობა; კოდექსი 

ადგენს დისციპლინარულ გადაცდომათა ჩამონათვალს. ასეთად ითვლება მოსწავლეთათვის 

საკუთარი ღირებულებებისა და ფასეულობების თავს მოხვევა (პოლიტიკური, რელიგიური, 

სოციალური, ეთნიკური უმცირესობების, გენდერული შეხედულებების). 

სკოლის დირექტორის ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულების დირექტორის ქცევის წესებს, რომლითაც ფასდება დირექტორის 

პროფესიული კომპეტენტურობის ხარისხი და რომელთა დაცვა მას მოსწავლეების, მშობლების, 

მასწავლებლებისა და სკოლაში დასაქმებული სხვა პირების მიმართ მოეთხოვება (თავი I. 

ზოგადი დებულებები/ მუხლი 1). 

II თავის (სკოლის დირექტორის ქცევის წესები) მე-3 მუხლი ეხება სკოლის დირექტორის 

პროფესიულ კომპეტენციას. ასეთად მიჩნეულია მისი ვალდებულება, გამოიჩინოს თანაბარი 

ყურადღება მოსწავლის, მშობლის, მასწავლებლის ან სკოლაში დასაქმებული სხვა პირის 

მიმართ,  განურჩევლად  მათი  სქესის,  რასის,  ენის,  რელიგიის,  ეროვნული,  ეთნიკური  ან 

სოციალური და სხვა კუთვნილებისა. 

ამავე მუხლის მიხედვით, სკოლის დირექტორმა უნდა უზრუნველყოს სასკოლო 

დისციპლინის დაცვა ისეთი მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება 

მოსწავლის, მშობლის, მასწავლებლისა და სკოლაში დასაქმებული სხვა პირების 

თავისუფლებისა და ღირსების პატივისცემას. 

კოდექსის მე-5 მუხლი (მოსწავლეებთან ურთიერთობა) დირექტორის ვალდებულებად 

განსაზღვრავს, ხელი შეუწყოს მოსწავლეს დემოკრატიული, სამოქალაქო და პატრიოტული 

ღირებულებების ჩამოყალიბებაში. დირექტორი პატივს უნდა სცემდეს მოსწავლეთა აზრებს, 

უქმნიდეს მათ ყველა პირობას იდეებისა და შეხედულებების თავისუფლად გამოსახატად. 



ქვემოთ, მოქალაქოებრივი განათლებისა და უფლებების კონტექსტში განვიხილავთ 

საქართველოს სხვა კანონებსაც. საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ" (2014) კრძალავს დისკრიმინაციას როგორც საჯარო, ასევე კერძო 

სფეროში. კანონში  განმარტებულია  დისკრიმინაციის  ცნება და დაკონკრეტებულია 

დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული აკრძლვები;  გაწერილია დისკრიმინაციის 

აღმოსაფხვრელად განსახორციელებელ ღონისძიებათა ნუსხა (მუხლი 4). დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის მიზნით ნებისმიერი დაწესებულება ვალდებულია: სამართლებრივი აქტები და 

შიდა რეგულაციები შეუსაბამოს ამ კანონსა და სხვა ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას; 

მოახდინოს სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირება სავარაუდო დისკრიმინაციის ნებისმიერ ფაქტზე. 

საქართველოს კანონში „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ” აღნიშნულია, რომ 

სახელმწიფო ცნობს და იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, როგორც წარუვალ და 

უზენაეს ადამიანურ ფასეულობებს. გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს: ა) აზრის 

აბსოლუტურ თავისუფლებას; 

გ) ნებისმიერი ფორმის ინფორმაციისა და იდეების მოძიების, მიღების, შექმნის, 

შენახვის, დამუშავებისა და გავრცელების უფლებას; 

დ) ცენზურის დაუშვებლობას, მედიის სარედაქციო დამოუკიდებლობასა და 

პლურალიზმს, ჟურნალისტის უფლებას, დაიცვას ინფორმაციის წყაროს საიდუმლოობა და 

საკუთარი სინდისის შესაბამისად მიიღოს სარედაქციო გადაწყვეტილებები; 

ე) სწავლის, სწავლებისა და კვლევის აკადემიურ თავისუფლებას; ვ) ხელოვნების, 

შემოქმედებისა და გამოგონების თავისუფლებას; 

ზ) ნებისმიერ ენაზე მეტყველების, ნებისმიერი დამწერლობის გამოყენების უფლებას; 

კ) თავისუფლებას იძულებისაგან, გამოთქვას თავისი შეხედულება რწმენის, 

აღმსარებლობის, სინდისისა და მსოფლმხედველობის, ეთნიკური, კულტურული და 

სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ოჯახური, ქონებრივი და წოდებრივი 

მდგომარეობის, აგრეთვე, ყველა იმ გარემოების შესახებ, რომელიც შეიძლება გახდეს მისი 

უფლებებისა და თავისუფლებების შელახვის საფუძველი (მუხლი 3). 

საქართველოს კანონი „კულტურის შესახებ” ემსახურება ადამიანის კულტურული 

მოღვაწეობის უფლების უზრუნველყოფას (მუხლი 6). კანონის მე-9 მუხლით - „შემოქმედებითი 

მოღვაწეობის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა” - დაუშვებელად ცხადდება შემოქმედებით 

პროცესში   ჩარევა,   შემოქმედებითი   საქმიანობის   ცენზურა,   შემოქმედებით   ნაწარმოებზე 

ყადაღის დადება და მისი გავრცელების აკრძალვა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს 

ლახავს სხვა ადამიანის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, აღვივებს ეროვნულ, ეთნიკურ, 

რელიგიურ და რასობრივ შუღლს, ქადაგებს ომსა და ძალადობას, პროპაგანდას უწევს 

პორნოგრაფიას. 

„შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის“ (2009). 

ძირითადი მიზანია დემოკრატიული, კონსოლიდირებული და საერთო ღირებულებებზე 

დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოების შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც 

მრავალფეროვნებას თავისი ძლიერების წყაროდ მიიჩნევს და ყველა მოქალაქეს 

უზრუნველყოფს საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებისა და განვითარების შესაძლებლობით. 



„შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფცია“ 

განსაზღვრავს სახელმწიფოს სტრატეგიასა და ამოცანებს ექვსი ძირითადი მიმართულებით: 

კანონის უზენაესობა; განათლება და სახელმწიფო ენა; მედია და ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა; პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა; სოციალური და 

რეგიონალური ინტეგრაცია; კულტურა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება. 

თუ განხილულ კანონებს, კონვენციებს, რეკომენდაციებს და სხვა დოკუმენტაციას, ასევე 

არსებულ ვითარებას და დეკლარირებულ პოლიტიკას გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ 

საქართველოში მოქალაქეობრივი განათლების ასპექტები ასახულია განათლების სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკის ყველა მნიშვნელოვან დოკუმენტში. საქართველოს მთავრობა, გარდა 

პიროვნების საბაზისო უნარების განვითარებისა, განათლების სოციალურ 

ფუნქციებად/ვალდებულებებად აღიარებს საზოგადოებაში არსებობისათვის ისეთი 

მოქალაქეობრივი უნარ - ჩვევების განვითარებას მოზარდებში, როგორიცაა: დემოკრატიისა და 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა; ადამიანის უფლებების და მათი 

დაცვის მექანიზმების გაცნობიერება და რეალიზაცია; დემოკრატიისა და აქტიური 

მოქალაქეობისათვის აუცილებელი კომპეტენციების ფორმირება; სამოქალაქო ცნობიერების 

ფორმირება; მდგრადი განვითარების კონცეფციის გაცნობიერება და დაცვა და სხვა. 
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