
საქართველოს ორგანული კანონი

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი  1.  „საქართველოს  სახალხო  დამცველის  შესახებ“  საქართველოს
ორგანულ  კანონში  (პარლამენტის  უწყებანი,  №13,  7.06.96,  გვ.  12)  შეტანილ
იქნეს შემდეგი ცვლილება:

   1.  მე-3  მუხლის  პირველი  და  11  პუნქტები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი
რედაქციით:

  „1.  საქართველოს  სახალხო  დამცველი  ადამიანის  უფლებათა  და
თავისუფლებათა  დაცვის  სახელმწიფოებრივი  გარანტიების
უზრუნველყოფის  მიზნით  ზედამხედველობას  უწევს  სახელმწიფო
ხელისუფლებისა  და  მუნიციპალიტეტის  ორგანოთა,  საჯარო
დაწესებულებათა  და  თანამდებობის  პირთა  მხრიდან  საქართველოს
ტერიტორიის ფარგლებსა და მის იურისდიქციაში მყოფი ყველა პირისთვის
სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვასა და
პატივისცემას,  განურჩევლად  რასისა,  კანის  ფერისა,  სქესისა,  ენისა,
რელიგიისა,  პოლიტიკური  ან  სხვა  შეხედულებისა,  ეროვნული,  ეთნიკური
და  სოციალური  კუთვნილებისა,  წარმოშობისა,  ქონებრივი  და  წოდებრივი
მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა თუ სხვა გარემოებისა.

  11.  დისკრიმინაციის  ყველა  ფორმის  აღმოფხვრისა  და  თანასწორობის
უზრუნველსაყოფად  საქართველოს  სახალხო  დამცველი  ამ  კანონითა  და
„დისკრიმინაციის  ყველა  ფორმის  აღმოფხვრის  შესახებ“  საქართველოს
კანონით დადგენილი წესით ზედამხედველობას უწევს ადმინისტრაციული,
სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების, საჯარო
დაწესებულებებისა  და  თანამდებობის  პირების,  აგრეთვე  ფიზიკური  და
იურიდიული  პირების  საქმიანობას,  ავლენს  პირდაპირი  დისკრიმინაციისა
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და  ირიბი  დისკრიმინაციის  ფაქტებს  და  ახორციელებს  ღონისძიებებს
დისკრიმინაციის შედეგების აღმოსაფხვრელად.“.

   2. მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „მუხლი 13

  საქართველოს სახალხო დამცველი განიხილავს საქართველოს მოქალაქეთა,
უცხო  ქვეყნის  მოქალაქეთა  და  მოქალაქეობის  არმქონე  პირთა,  აგრეთვე
კერძო  სამართლის  იურიდიულ  პირთა,  პოლიტიკურ  და  რელიგიურ
გაერთიანებათა განცხადებებსა და საჩივრებს, რომლებიც ეხება სახელმწიფო
ხელისუფლებისა  და  მუნიციპალიტეტის  შესაბამის  ორგანოთა,  საჯარო
დაწესებულებათა  და  თანამდებობის  პირთა  ქმედებებს  ან  აქტებს
საქართველოს  კონსტიტუციითა  და  კანონით  დადგენილ  უფლებათა  და
თავისუფლებათა,  აგრეთვე  იმ  საერთაშორისო  ხელშეკრულებათა  და
შეთანხმებებით  დადგენილ  უფლებათა  და  თავისუფლებათა  დარღვევის
შესახებ, რომელთა მონაწილეც არის საქართველო.“.

   3.  მე-18  მუხლის  „ა“  და  „ბ“  ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი
რედაქციით:

  „ა)  დაუბრკოლებლად  შევიდეს  სახელმწიფო  ხელისუფლებისა  და
მუნიციპალიტეტის  ნებისმიერ  ორგანოში,  საწარმოში,  ორგანიზაციასა  და
დაწესებულებაში,  მათ  შორის,  სამხედრო  ქვედანაყოფში,  პენიტენციურ
დაწესებულებაში,  დაკავებისა  და  თავისუფლების  შეზღუდვის  სხვა
ადგილებში;

  ბ)  სახელმწიფო  ხელისუფლების  ორგანოს,  მუნიციპალიტეტის  ორგანოს,
საჯარო  დაწესებულებას  ან  თანამდებობის  პირს,  ხოლო  დისკრიმინაციის
საქმესთან დაკავშირებით − აგრეთვე ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს, სხვა
ორგანიზაციულ  წარმონაქმნს,  პირთა  გაერთიანებას  იურიდიული  პირის
შეუქმნელად  ან  მეწარმე  სუბიექტს  მოსთხოვოს  და  დაუყოვნებლივ  ან
არაუგვიანეს  10  დღისა  მიიღოს  შემოწმებისათვის  აუცილებელი  ყველა
ცნობა, დოკუმენტი და სხვა მასალა;“.

   4. 201 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „მუხლი 201

  განცხადების/საჩივრის  განხილვის  შედეგად  დისკრიმინაციის  ფაქტის
დადასტურების  შემთხვევაში,  საქმის  გარემოებების  გათვალისწინებით,
საქართველოს  სახალხო  დამცველი  გამოსცემს  რეკომენდაციას,  რომლითაც
დისკრიმინაციული  ქმედების  განმახორციელებელ  სახელმწიფო
ხელისუფლების  ორგანოს,  მუნიციპალიტეტის  ორგანოს,  თანამდებობის
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პირს, ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს, სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნს,
პირთა გაერთიანებას იურიდიული პირის შეუქმნელად ან მეწარმე სუბიექტს
სთავაზობს  დისკრიმინაციის  აღმოსაფხვრელად  და  მის  შედეგად
დარღვეული  თანასწორობის  აღსადგენად  ღონისძიებების  განხორციელებას
მესამე პირის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შეულახავად.“.

   5. 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „ბ) ადამიანის დარღვეული უფლებებისა და თავისუფლებების აღსადგენად
წინადადებები  და  რეკომენდაციები  გაუგზავნოს  იმ  სახელმწიფო
ხელისუფლების  ორგანოს,  მუნიციპალიტეტის  ორგანოს,  საჯარო
დაწესებულებას ან თანამდებობის პირს, ხოლო დისკრიმინაციის საქმესთან
დაკავშირებით  −  აგრეთვე  იმ  ფიზიკურ  პირს,  იურიდიულ  პირს,  სხვა
ორგანიზაციულ  წარმონაქმნს,  პირთა  გაერთიანებას  იურიდიული  პირის
შეუქმნელად  ან  მეწარმე  სუბიექტს,  რომლის  მოქმედებამაც  გამოიწვია
სახელმწიფოს  მიერ  გარანტირებული  ადამიანის  უფლებებისა  და
თავისუფლებების დარღვევა;“.

   6. 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „2.  საქართველოს  სახალხო  დამცველის  ანგარიშში  უნდა  მიეთითოს  იმ
სახელმწიფო  ხელისუფლების  ორგანოს,  მუნიციპალიტეტის  ორგანოს  ან
თანამდებობის  პირის,  ხოლო  დისკრიმინაციის  საქმესთან  დაკავშირებით  −
აგრეთვე იმ  ფიზიკური  პირის,  იურიდიული  პირის, სხვა  ორგანიზაციული
წარმონაქმნის,  პირთა  გაერთიანების  იურიდიული  პირის  შეუქმნელად  ან
მეწარმე  სუბიექტის  შესახებ  ინფორმაცია,  რომელიც  არღვევდა  ადამიანის
უფლებებსა  და  თავისუფლებებს,  არ  ითვალისწინებდა  საქართველოს
სახალხო  დამცველის  რეკომენდაციებს  ამ  უფლებათა  აღდგენის
ღონისძიებების შესახებ.“.

   7. 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „1.  ყველა  სახელმწიფო  ხელისუფლების  და  მუნიციპალიტეტის  ორგანო,
თანამდებობის  თუ  იურიდიული  პირი  ვალდებულია  ყოველმხრივ
დაეხმაროს  საქართველოს  სახალხო  დამცველს,  დაუყოვნებლივ
წარუდგინოს  მასალები,  საბუთები  და  სხვა  ინფორმაცია,  რომელიც
ესაჭიროება  საქართველოს  სახალხო დამცველს  თავისი უფლებამოსილების
განსახორციელებლად.“.

   8. 24-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „მუხლი 24

  სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანო, მუნიციპალიტეტის ორგანო, საჯარო
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დაწესებულება, თანამდებობის პირი, ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი,
სხვა  ორგანიზაციული  წარმონაქმნი,  პირთა  გაერთიანება  იურიდიული
პირის შეუქმნელად ან მეწარმე სუბიექტი, რომელიც საქართველოს სახალხო
დამცველის  წინადადებებს  ან  რეკომენდაციებს  მიიღებს,  ვალდებულია
განიხილოს  ისინი  და  საქართველოს  სახალხო  დამცველს  20  დღის
განმავლობაში წერილობით აცნობოს განხილვის შედეგები.“.

   მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,

15 ივლისი 2020 წ.

N6862-რს
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