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Summary 

Dissertation is dedicated to the study of problems of human rights during 
modern stage of Georgian history, which is mainly presented in the context of 
socio-economic aspect data of “Universal Declaration of Human Rights”. The paper 
is based upon rich Source Study base (The International Covenant of humans 
Social and Economic rights, Roman law, customary international law, customary 
Georgian law, “constitutions” adopted at different times in Georgia, legal sites of 
international and local socio-economic nature and others 

The paper fully incorporates Georgian and foreign, new and recent scientific 
literature existing around study of the problem and internet based documentary 
and informative materials related to dissertation topic. Topics examined in 
Monograph are based upon new and recent certified research methods of scientific 
practice. Historical-comparative, contrast, meta-analysis, secondary analysis, 
statistical research methods are used in order to illustrate various aspects of 
problem to study. The establishment and development history of "Universal 
Declaration of Human Rights” is presented in sequence for in-depth analysis of 
problem. This important document is compared to the relevant articles of the 
International Covenant on social and economic rights. As well as other 
international legal documents and those articles of the Constitutions adopted at 
different times in Georgia, which are organically related to protection of human 
socio-economic rights. The results of terminology searches are quite broadly 
reflected in the paper. The role of customary international law in the Georgian 
legal field is particularly discussed. 
 The natural focus is on conducted measures related to strengthening of human 
social and economic rights in Georgia, based upon historical and comparative 
method the relevance of Universal Declaration of Human Rights and International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights to articles of similar nature in 
Georgian constitution is particularly studied.  

Meta-analysis research method is used to discuss the reflection of major 
trends of the socio-economic and political aspects of Universal Declaration of 
Human Rights in the Georgian Constitution. Also, the statistics method is used to 
study  quantitative indicators of forcibly exiled from conflict regions of Georgia to 
its different parts,  as well as specially emphasis is made on unemployment and 
employment processes and  positive and negative aspects of labor contracts. 

The topic of protection of human labor rights in Georgia is presented using 
the secondary analysis method. To fully present problem of research, this is 
important topic is discussed in context of Public Defender reports in years 2013-
2015.   

Measures directed toward increasing the level of healthcare by Georgian 
government and their results are studied and assessed from the point of defense of 
human socio-economic rights in Georgia. It references to initiation and 
implementation of those government programs, which are related to universal 
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health care and number of projects implemented for the purpose of human life 
assurance. 

The paper highlights the importance of corrections applied to the Labor Code 
in 2013 in Georgia in the direction human labor rights defense, which have caused 
positive changes in the industrial sector of Georgia. In particular, as a result of a 
sociological research conducted in 2014 in few regions of Georgia – Tbilisi, Kvemo 
Kartli, Imereti, Samegrelo, and Autonomous Republic of Adjara, the basic 
characteristics of forms, types, terms and duration of the employment contracts, as 
well as duration and terms, vacation and sick leaves of the employees were 
identified. The paper positively assesses those restrictions that have been included 
in the labor legislation of Georgia, which are related to the discrimination based on 
race, skin color, language, ethnic and social background, nationality, wealth and 
position, place of residence, age, sex, sexual orientation, disability, religious, social, 
political or other alliances, including association with professional unions, marital 
status, and political of other views. 

Based on main objective, current situation of human labor defense in Georgia 
is quite broadly presented in this paper. Along with those positive developments, 
which are evident in our country in recent years. Many faults are confirmed. In 
this sense, the paper focuses on the real facts such as: Salary arrears, without 
warning or unexplained dismissal from work, low level of responsibility in labor 
security and etc. The paper pays particular attention to quite a common system of 
employment by oral contracts in Georgia, which is qualified as a gross violation 
human labor rights. As well as, still existent imperfect practice of appointment and 
dismissal of heads of structural units in self-governance authorities of towns and 
villages. Changes adopted in 2013 and enacted in 2014 in Labor Code of Georgia 
and in the law on “Pubic Service” are positively assessed, which significantly 
increased pregnancy and childbearing leave and remuneration-related news. 
According to conclusions of conducted researches, Universal Declaration of 
Human Rights as a guarantee of human socio-economic rights is foundation of 
progress and development of any democratic country. 

Based on authors conclusion, Georgia’s main law ”constitution” in its content 
is consistent with the requirements of the international declaration of human 
rights protection, which concern protection of human social and economic rights, 
however, progress in this direction cannot be implemented, if the legal space will 
not be consistent with main requirements of declaration. 

Therefore, it is necessary to activate mechanisms developed by Universal 
Declaration of Human Rights in the domestic legal system, which will fully ensure 
human social and economic rights protection system. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალობა.  წინამდებარე ნაშრომი შეეხება ადამია-

ნის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის, როგორც ადამიანის უფლებათა 

დაცვის სფეროში სახელმწიფოთა მჭიდრო თანამშრომლობის განვითარების 

საფუძვლის დამდები დოკუმენტის სოციალ-ეკონომიკურ ასპექტებს, ანუ 

ადამიანის სოციალ-ეკონომიკური უფლებების განხილვა-ანალიზსა და მისი 

კავშირის შედარებით ანალიზს საქართველოს კონსტიტუციასთან.  

სხვადასხვა ეპოქაში ადამიანის უფლებების დაცვის პრობლემა თავისი 

არსით პოლიტიკურ სამართლებრივ ხასიათს იძენდა. ადამიანთა უფლებათა 

კონცეფციამ ჩვენს წელთაღრიცხავმდე VI-V საუკუნებში იჩინა თავი, სადაც 

პირველად წარმოიშვა დემოკრატიის პრინციპები და შეიქმნა სამოქალაქო 

სექტორი. ადამიანის უფლებების დაცვა ყველა ეპოქაში აქტუალური თემა 

იყო. მიმდინარეობდა სწრაფვა იმ უფლებების სრულყოფისათვის, რომელიც 

ადასტურებდა მოქალაქის მდგომარეობას საზოგადოებაში.  

ადამიანთა უფლებების სამართლებრივი ფორმირება ხანგრძლივი ის-

ტორიული პროცესის შედეგია, რომლებიც ნორმებად იქცა თანამედროვე 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში. სოციალური უფლებები ერთ-ერთი საფუ-

ძველია იმ საფუძველთაგან, რომელსაც გასული საუკუნის განმავლობაში 

ევროპა ეყრდნობოდა. ადამიანის უფლებათა დაცვის თემას აქტუალურობა 

არც თანამედროვე მსოფლიოში დაუკარგავს. ადამიანის უფლებების სოცია-

ლური ფესვებისა და დანიშნულების ძიება ყოველთვის იყო და რჩება  სასი-

ცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. იგი ისტორიული განვითარების მანძილზე პო-

ლიტიკური, სამართლებრივი თუ ფილოსოფიური კვლევის საგანს წარმო-

ადგენს. ადამიანის უფლებები მრავლის მომცვლელი სფეროა და ამიტომაც, 

სხვადასხვა ეპოქაში ისინი სხვადასხვა შინაარსის მატარებელია. 

იდეა ადამიანის უფლებათა შესახებ ანტიკურ ეპოქაში ჩაისახა და მან 

განვითარების საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი განვლო. ადამიანის 

უფლებათა იდეას საფუძველი ჩაეყარა ათენში და მოგვიანებით რომში, 

რასაც ხელი შეუწყო მოქალაქეობის ინსტიტუტის შემოღებამ. ისტორიუ-



 

6

ლად, ძველ რომში მოქალაქეობის ცნება უკავშირდება სამართლის წარმო-

შობას. რომის მოქალაქეობა ადამიანის თავისუფლების სინონიმად აღიქმე-

ბოდა, ვინაიდან სამოქალაქო უფლებები მხოლოდ მოქალაქეებს ენიჭებო-

დათ. რომის მოქალაქეების სამოქალაქო სტატუსი და შესაბამისად მათი 

უფლებები სხვადასხვაგვარი იყო. დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ რა ადგი-

ლი ეკავათ ცალკეულ ინდივიდებს კონკრეტულ სიტუაციაში საზოგადოებ-

რივ ფენაში ე.ი. ხდებოდა მათი დაყოფა სხვადასხვა ნიშნებიდან გამომ-

დინარე. თავდაპირველი წარმოდგენები მოქალაქეობისა და ადამიანის უფ-

ლებების შესახებ ხაზს უსვამდნენ კანონისა და კანონიერების მნიშვნე-

ლობას. მოვლენათა შემდგომმა განვითარებამ დაადასტურა ადამიანის 

უფლებათა და საზოგადოებაში კანონის უზენაესობის პრინციპის ურთი-

ერთქმედებათა განუყოფლობა.  

ისტორიული განვითარების ყოველი ახალი საფეხური ადამიანის 

უფლებებს ახალ თვისებებს მატებდა, ამრავალფეროვნებდა და მათ  უფრო 

ფართოდ  ავრცელებდა. ეს კი ხორციელდებოდა კლასებისა და წოდებების 

მიერ თავიანთი უფლებების, თავისუფლების, მისი გაფართოებისა და 

გამდიდრებისათვის ბრძოლის შედეგად. შეხედულება იმის შესახებ, რომ 

ყველა ადამიანი უფლებამოსილია, ფლობდეს ადამიანის უფლებებს თავისი 

ღირსებიდან და ადამიანურობიდან გამომდინარე, შედარებით ახალია. 

თუმცა მისი ფესვები აღინიშნება მრავალი კულტურის ადრეულ ტრადი-

ციებსა თუ დოკუმენტებში. 

ისტორიულად ადამიანები უფლებებს და პასუხისმგებლობებს იძენდ-

ნენ მათი ამა თუ იმ ჯგუფისადმი მიკუთვნების მიხედვით _ იქნებოდა ეს 

ოჯახი, დომინანტური ერი, რელიგია, კლასი, საზოგადოება თუ სახელმ-

წიფო. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში სამართლის 

პრინციპების ჩამოყალიბების (მათ შორის ადამიანის სოციალური უფლე-

ბების) გამოკვლევა და მისი როგორც კულტურული წარმონაქმნის 

შესწავლა.  
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ქვეყნის სახელმწიფო მმართველობის დემოკრატიული განვითარების 

გზაზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანად სოციალური პრობლემების 

გადაჭრა, თანასწორობის პრინციპის დამკვიდრება იქცა. დაუსრულებელ 

პოლემიკას აქვს ადგილი  საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებაზე, 

ჩამოყალიბდა თუ არა, როგორ ვითარდება სოციუმი, სწორედ ეს საკითხებია 

ჩვენი კვლევის საგანი, მაგრამ თუ გვსურს ვისაუბროთ დღევანდელი გად-

მოსახედიდან მომავალ პერსპექტივებზე აუცილებელია თვალი გადავავ-

ლოთ საქართველოს სოციალურ-კულტურულ განვითარების გზას სამართ-

ლებრივ ჭრილში, რადგან კულტურა და ცნობიერება, როგორც სოციალური 

ინსტიტუტი ზემოქმედებს მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხზე. საქართვ-

ელო როგორც ქვეყანა მყოფი ევროპული დემოკრატიის განვითარების 

გზაზე ცდილობს აღმოფხვრას სოციალური პრობლემები დაამკვიდროს იგი 

როგორც ნორმატიულ ასევე ჩვეულებით სამართალში. სამართლებრივი 

ხასიათის ჩვეულებები, ეთნიკური კულტურის უმნიშვნელოვანესი ნაწი-

ლია, რომელიც გვიქმნის წარმოდგენას ეროვნული კულტურის განვითარე-

ბის ისტორიაზე. ჩვეულებითი სამართალი ჩამოყალიბდა ხალხის სოცია-

ლურ-ეკონომიკური ცხოვრების შესაბამისად საქართველოში დამკვიდრდა 

სამხრეთ კავკასიური, ძველი ქართული სამართალი, რომელიც ქართული 

სულიერი კულტურის ნაწილად იქცა. იგი გაჯერებულია ქართული ადათ-

წესებითა და ტრადიციებით. ჩვეულებით სამართალზე ცნობები მრავლად 

მოგვეპოვება ქართულ საისტორიო და მხატრულ წერილობით ძეგლებში. 

ქართველები დასაბამიდან იყენებდნენ ჩვეულებით ანუ დაუწერელ 

სამართალს, რაც განსაკუთრებით კარგად ჩანს  მთიელი ხალხის ცხოვრებასა 

და ტრადიციებში. სხვადასხვა კუთხის ადათ-წესებში ბევრი განსხვავებაა 

თუმცა ფუნდამენტალურ-უნივერსალური ღირებულებები ერთნაირია. 

მიუხედავდ იმისა, რომ მრავალი ათწლეული გავიდა და საქართველოც 

ცივილიზებული სამყაროს ნაწილია, დღემდე მაინც აღინიშნება ჩვეულე-

ბითი სამართლის და ტრადიციების გადმონაშთები საზოგადოების ყოფით 

ცხოვრებაში. 
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კვლევის მიზანია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 

სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტების შესწავლა ქართულ რეალობაში, 

კერძოდ კი ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის სოციალურ-

ეკონომიკური ასპექტების  შედარება  ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტში ასახულ 

უფლებებთან, მათ შორის ქართულ კანონმდებლობასთან.  ასევე  

საქართველოს კონსტიტუციაში, როგორც ქვეყნის ძირითად კანონში – 

ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების ასახვა,  სხვა ძირითადი 

კანონების ანალიზი ამ კუთხით და და მიდგომების შეჯერება. ასევე  

ადამიანის შრომითი უფლებების, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

სოციალ-ეკონომიკური  უფლებების დაცულობა და კანონდარღვევები  

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის  

მდგომარეობის  შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2013–2014 

წლების  ანგარიშების მეორადი ანალიზის საფუძველზე. 

კვლევის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეძღვნება საქართველოში ადამიანის 

სოციალ-ეკონომიკური უფლებების დაცვის მექანიზმების და უფლებრივი 

მდგომარეობის შესწავლას და აქედან გამომდინარე, კვლევის ობიექტია  

ადამიანის სოციალ-ეკონომიკური უფლებების კუთხით საქართველოს ძი-

რითადი საკანონმდებლო ბაზა და ადამიანის უფლებების დაცვის  ამსახვე-

ლი წლიური ანგარიშები ქვეყნის სახალხო დაცველისგან.  

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ნაშრომის  

ფარგლებში მოხდება ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებათა 

კანონების შემუშავების გზა და მიდგომების სინთეზური განხილვა და მათი 

დაკავშირება ქვეყანაში არსებულ ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობასთან, 

როგორც დახვეწილი და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის ინდიკატორთან. 

საქართველოში ადამიანის სოციალ-ეკონომიკურ უფლებათა შეფასება 

ინსტიტუციონალურ (საკანონმდებლო ბაზის შესაბამისობა) და 

ინდივიდუალურ (უფლებების დაცვის) დონზე და მისი მომავალი 

ტენდენციებისა და გაუმჯობესების გზების განსაზღვრა.  
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რაც შეეხება კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლებს,  

კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს: ქართველ და უცხოელ  

მეცნიერთა, იურისტთა, საზოგადოებათმცოდნეების თეორიული და გამო-

ყენებითი ხასიათის გამოკვლევები, ასევე თეორიები ეკონომიკურ, სტატი-

სტიკურ, პოლიტიკურ მეცნიერებებსა და ფილოსოფიაში.  

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძველია შედარებითი ანალიზის, 

შედარების, შეპირისპირების, დაჯგუფების და სხვა ხერხები. სადისერტა-

ციო ნაშრომის შესრულების პროცესში ფართოდ იქნა გამოყენებული 

მეტაანალიზის მეთოდი.  

ნაშრომში ასევე წარმოჩენილია ადამიანის უფლებების ამსახველი 

სახალხო დამცველის ეროვნული ანგარიშთა სისტემა, რომელიც მნიშვნე-

ლოვან ინფორმაციულ ბაზას წარმოადგენს ქვეყნის უფლებრივი მდგო-

მარეობის შესაფასებლად, აგრეთვე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზა-

ციების კვლევები და სტატისტიკური მონაცემები, მიდგომები და მეთო-

დოლოგია.  

ნაშრომი თავს უყრის ადგილობრივი საკანონმდებლო ბაზის საერთა-

შორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის  შესახებ კვლევების, 

თეორიების და მათი გაზომვის, ანალიზის და განზოგადების საშუალებებს.  

ნაშრომი შესრულებულია ძირითადად კაბინეტური კვლევის მეთო-

დით.  

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. რაც შეეხება ნაშრომის მეცნიერული 

სიახლეს, ნაშრომი წარმოადგენს ადამიანის სოციალ-ეკონომიკურ უფლე-

ბათა განვითარების ისტორიულ ექსკურსს: აჯგუფებს სხვადასხვა საკანონ-

მდებლო ტექსტებს, ერთმანეთთან აკავშირებს საერთშორისო და ადგილობ-

რივ კანონებს და გვთავაზობს ადამიანთა სოციალ-ეკონომიკური უფლებე-

ბის დარღვევის გამომწვევ დასაბუთებულ მიზეზებს.  

სადისერტაციო ნაშრომში დეტალურადაა განხილული საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისობა ისეთ საერთაშორისო სამართლებრივ დო-

კუმენტებთან, როგორიცაა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია 
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და ადამიანის სოციალ-ეკონომიკურ უფლებათა პაქტი. ამ მხრივ ადამიანის 

სოციალ-ეკონომიკურ უფლებათა  სფეროში მიღწევები და ჩავარდნები.  

ასევე, ყურადღება გამახვილებულია ადამიანის შრომით უფლებებზე, 

როგორც ერთ-ერთი სამართლებრივი სფეროს პრობლემებზე საზოგადოებ-

რივ ცხოვრებაში.  

აქვე გაანალიზებულია საკანონმდებლო რეფორმის პრობლემები და  

ადამიანის სოციალური და ეკონონმიკური უფლებების დამცველი კანონე-

ბის რეალურ ცხოვრებაში გატარება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 

უკეთესი სისტემის ჩამოსაყალიბებლად.  

ჩემს ნაშრომში ძირითად საკვლევ კითხვებს  წარმოადგენს: 

1. რამდენად მოდის შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციის 

სოციალ-ეკონომიკური ასპექტები ადამიანის საყოველთაო უფლებე-

ბის დეკლარაციასა და ადამიანის სოციალურ, ეკონომიკურ და კულ-

ტურულ უფლებათა პაქტში ასახულ სოციალ-ეკონომიკურ ასპექ-

ტებთან და ცვლელებების რა გზა გაიარა საკანონმდებლო ტექსტმა  

თავისი არსებობის მანძილზე. 

2. როგორია ადამიანის სოციალური და ეკონომიკური უფლებრივი 

მდგომარეობა თანამედროვე საქართველოში, რამდენად აღსრულება-

დია ის კანონები და კონსტიტუციური უფლებები მოქალაქეების-

თვის, რამდენად ხშირად ირღვევა მოქალაქის უფლებები და რა 

ტიპის დარღვევებს აქვს ადგილი ძირითადად. 

3. როგორ არის დაცული საქართველოში ადამიანის ერთ-ერთი ძირი-

თადი სოციალ-ეკონომიკური უფლება  შრომითი უფლება, რომელიც 

ერთდროულად წარმოადგენს, როგორც სოციალურ, ისე ეკონომიკურ 

უფლებას, ადამიანის თვითრეალიზაციის, თვითაქტუალიზაციისა 

და შრომის შედეგად მიღებული ეკონომიკური შემოსავლის მიღების 

გზით. 

კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ხდებოდა სამართლებრივი აქტე-

ბის განვითარება, დახვეწა, სრულყოფა. ადამიანის უფლებების სფეროში 
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მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა საერთაშორისო ხელშეკრულებებმა და 

კონვენციებმა, რომელებიც წარმოადგენენ  ფუნდამენტალურ  ბირთვს ამ 

კონვენციების და ხელშეკრულებების მონაწილე ქვეყნების კანონმდებლო-

ბაში. ადამიანის უფლებათა შესახებ საერთაშორისო კონვენციები სახელმ-

წიფოს აკისრებენ, როგორც ნეგატიურ, ასევე პოზიტიურ ვალდებულებებს. 

დროთა განმავლობაში საზოგადოებრივი დამოკიდებულება ამ მიმარ-

თულებით უფრო კონსტრუქციული და მოთხოვნადი გახდა. ადამიანს უნდა 

ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად განსაზღვროს თავისი პოლიტიკური 

სტატუსი და მისწრაფება სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული 

განვითარებისკენ. სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური უფლებები 

ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკური ხასიათის. 

სახელმწიფოები ვადლებულნი არიან მაქსიმალურად უზრუნველყონ ყველა 

სახის უფლების დაცვა. 

საზოგადოებრივი დამოკიდებულება ამ მიმართულებით უფრო 

კონსტრუქციული და მოთხოვნადი გახდა. ადამიანს უნდა ჰქონდეს 

შესაძლებლობა თავისუფლად განსაზღვროს თავისი პოლიტიკური სტატუ-

სი და მისწრაფება სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული განვითა-

რებისკენ.  

სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური უფლებები ისევე მნიშვ-

ნელოვანია, როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკური ხასიათის. სახელმწი-

ფოები ვადლებულნი არიან მაქსიმალურად უზრუნველყონ ყველა სახის 

უფლების დაცვა. 

ვინაიდან არ არსებობდა ინსტიტუტები, რომლებიც პირდაპირ და 

უშუალოდ განიხილავდნენ ეკონომიკურ და სოციალურ უფლებათა დარღ-

ვევასთან დაკავშირებულ ინდივიდუალურ პრეტენზიებს, ამ პრობლემების 

გადასაჭრელად ადამიანთა ურთიერთობის და უფლებათა დაცვის მიზნით 

1948 წლის 10 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ასამბლეამ გამოაცხადა და 

დაამტკიცა ადამიანთა უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. დეკლარაცია 



 

12

მიზნად ისახავდა მსოფლიოში გაბატონებული მრავალი სახის დისკრი-

მინციის აღმოფხვრას.  

დეკლარაცია ადგენს ადამიანის უფლებათა ჩამონათვალს, რომელთა 

დაცვის უზრუნველყოფა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ.  საერთა-

შორისო ნორმები მოიცავენ ყველა სახელმწიფოს მცხოვრებ ყველა მოქა-

ლაქეს. საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და საყოველთაო დეკლარაციას 

აღსრულების მექანიზმი რომ ჰქონოდა ევროპის საბჭოს წევრმა სახელმწი-

ფოებმა ხელი მოაწერეს „ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თავი-

სუფლებათა კონვენციას“. „ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას“ 

უფლებათა დაცვის ყველაზე ეფექტურ საერთაშორისო ხელშეკრულებად 

მიიჩნევენ, რომელმაც ადამიანის ძირითადი უფლებები განამტკიცა და მათ 

შესრულებაზე საზედამხედველო მექანიზმი შექმნა. 

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

შესავალ  ნაწილში  დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და მნიშვნელობა, განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, 

კვლევის მიზანი. დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულე-

ბული ამოცანები, კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

ასევე დასაბუთებულია კვლევისმეცნიერული სიახლე, თეორიული და 

პრაქტიკული გამოყენების ღირებულება. 

პირველი თავი     „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 

ისტორიის ასპექტები, გენეზისი და განვითარება“ შედგება სამი 

ქვეთავისაგან. 

პირველ ქვეთავში - „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლა-

რაციის  სოციალ-ეკონომიკური ასპექტები“  - გაანალიზებულია  1948 წლის 

10 დეკემბრის, გაერთიანებული ერების ასამბლეის მიერ დამტკიცებული 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც წარმოადგენს 

ამოსავალ წერტილს ნებისმიერი სახის უფლებათა დაცვის სფეროში.   
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განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა დეკლარაციის 25 და 26 მუხლებს, 

რომლებიც მოიცავს ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებს. 

წინამდებარე ქვეთავში წარმოჩენილია ადამიანის  უფლებათა ევოლუცია, 

უფლებათადათავისუფლებათაგანვითარების განვლილისტადიები, მათი 

კლასიფიკაცია და  თაობებად დაყოფა. 

30 მუხლისგან შემდგარი დეკლარაცია აღიარებს ადამიანის ძირითად 

სამოქალაქო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, სოციალურ უფლე-

ბებსა და თავისუფლებებს, რომლებსაც უნდა ფლობდეს ყოველი ადამიანი 

ნებისმიერ ქვეყანაში. დეკლარაციის მიღებით პრაქტიკულად, პირველად 

კაცობრიობის ისტორიაში შედგენილი იქნა ნუსხა ადამიანის უფლებებისა 

და აღიარებული იქნა, რომ ეს უფლებები ადამიანისაგან განუსხვისებელია. 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია შეიცავს, როგორც 

სამოქალაქო და პოლიტიკური, ისე სოციალურ-ეკონომიკური და კულტუ-

რული უფლებების ვრცელ ჩამონათვალს,რომელიც დეტალურად არის 

გაანალიზებული ჩვენს კვლევაში. 

მეორე ქვეთავი - „ადამიანის სოციალური, ეკონომიკური და 

კულტურული უფლებების შესახებ საერთშორისო პაქტი“ -  მოიცავს  პაქტში 

შემავალი უფლებების შესწავლასა და ანალიზს. აღნიშნულ თავში  

შესწავლილია პაქტში ასახული ძირითადი სოციალურ,ეკონომიკური და 

კულტურული უფლები: 1. შრომის უფლება; 2. შრომის სამართლიანი და 

ხელსაყრელი პირობების უფლება; 3. პროფკავშირების შექმნის  უფლება;        

4. ოჯახის, აგრეთვე დედათა დაბავშვთა უფლებები; 5. საკმარისი ცხოვ-

რების დონის უფლება (საკვები, ტანსაცმელი, საცხოვრისი); 6. ფიზიკური და 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის უფლება; 7. განათლების უფლება. ეკონომიკუ-

რი და სოციალური უფლებები ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

ნორმატიული კოდექსის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. მათ თავიანთი ად-

გილი უჭირავთ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 22- 26 

მუხლებში, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და რეგიონულ ძირითად 

კონვენციებში და ადამიანის უფლებათა მთელ რიგ ხელშეკრულებებში, 
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რომელთა მიზანია დისკრიმინაციის აღმოფხვრა და გარკვეული დაუცველი 

ჯგუფების დაცვა (საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული უფლებებისშესახებ; ადამიანის და ხალხთა უფლებების 

აფრიკული კონვენციის მე-15-18 მუხლები. საერთაშორისო კონვენცია 

რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ; 

საერთაშორისო კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 

შესახებ, მუხლი 11-14; ), რომელთა ანალიზი გვაქვს წარმოდგენილი 

წინამდებარე თავში. 

ეს ხელშეკრულებები სამართლებრივად სავალდებულოა, ვინაიდან 

ისინი მონაწილე სახელმწიფოებისათვის ვალდებულებებს აყალიბებენ. 

მრავალმა ქვეყანამ ეკონომიკური და სოციალური უფლებათა კონვენციების 

იმპლემენტაცია ეროვნულ კანონმდებლობაში მოახდინა, რაც მათ შიდა 

სახელმწიფოებრივ დონეზე ფორმალური კანონის ძალას ანიჭებს.  

მესამე ქვეთავი  - „საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის როლი 

საქართველოს პოლიტიკურ და სამართლებრივ სივრცეში“ - აღნიშნული 

ეძღვნება საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის როლის მნიშვნელობას 

სახელმწიფოთა სამართლებრივი სისტემების განვითარებაში, მათ შორის 

საქართველოშიც. ჩვენი ქვეყნის პრაქტიკაში სულ უფრო ხშირად გამოი-

ყენება საერთაშორისო სამართლის ისეთი წყარო, როგორიცაა საერთაშორი-

სო ხელშეკრულებები, რომელბიც გახდნენ საქართველოს კანონმდებლობის 

ნაწილი და შესაბამისად, ქვეყნის შიდა სახელმწიფოებრივი სამართლის 

წყარო. განსჯის საგანს წარმოადგენს საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართ-

ლის ნორმების იერარქიული ადგილი შიდა სახელმწიფოებრივი სამართ-

ლის ნორმებს შორის და საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ნორმე-

ბის ისეთი კატეგორია, როგორიცაა, ადამიანის უფლებათა საყოველთაოდ 

აღიარებული პრინციპები.  შესწავლილია  საქართველოში საერთაშორისო 

ჩვეულებითი სამართლის შიდასახელმწიფოებრივი სტატუსი,  რომელიც 

საკონსტიტუციო დონეზე, რეგულირდება საქართველოს კონსტიტუციის 

მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით. რომლის თანახმად „საქართველოს კანონმდებ-
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ლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ 

პრინციპებსა და ნორმებს“. მესამე ქვეთავში მიმოხილულია საქართველოსა 

და სხვადასხვა ქვეყნების (კუბა, ჩინეთი ინდონეზია; პორტუგალია, 

რუმინეთი, ესპანეთი)მაგალითზე საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის 

ურთიერთმიმართება აღნიშნული ქვეყნების კონსტიტუციურ ნორმებთან. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სასამართლო 

პრაქტიკაზეა  დამოკიდებული მოქმედ სამართლებრივ აქტებს შორის ადა-

მიანის უფლებათა საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ნორმების 

იერარქიული ადგილის განსაზღვრა. 

ნაშრომის მეორე თავი  „ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკურ 

უფლებათა განმტკიცება საქართველოში“ 

აღნიშნული თავის ქვეთავში - „სოციალ-ეკონომიკური და 

პოლიტიკური უფლებრივი ვითარების მიმოხილვა“ - საქართველოს მაგა-

ლითზე  შესწავლილია  ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმების  და მათ-

დამი ხელმისაწვდომობის გზები, როგორც ეკონომიკური და სოციალური 

უფლებების დაცვის უპირველესი საშუალება. აქედან გამომდინარე, 

ვფიქრობთ ეკონომიკური და სოციალური უფლებების სფეროში მოღვაწეებ-

მა და მკვლევარებმა შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმების მეშვეობით ამ 

უფლებათა განვითარებასა დაგანმტკიცებას უფრო მეტი ყურადღება უნდა 

დაუთმონ.წინამდებარე თავში გადმოცემულია თუ რა მიზნებს ემსახურება 

კანომდებლობა სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის კონ-

ტექსტში, რაც ჩვენი ქვეყნისათვის ყველაზე  მგრძნობიარე, მტკივნეულ  

თემას და გადაუჭრელ პრობლებას წარმოადგენს. აქვეა აღნიშნული  ადა-

მიანის ძირითადი ეკონომიკური და სოციალური უფლებები,რომელიც 

განისაზღვრა გაეროს გენერალური ასამბლეის 1966 წლის 16 დეკემბრის 

პაქტით, სადაც თავმოყრილია ადამიანის შვიდი ძირითადი უფლება. 

საერთაშორისო ხელშეკრულება ადამიანის უფლებათა შესახებ, მოიცავს 

ადამიანის უფლებების დაცვის სათანადო გარანტიებს მზრუნველობის 

სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელშეკრულებები მხოლოდ იმ 
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სახელმწიფოებისთვისაა სავალდებულო, რომელთაც მათი რატიფიკაცია 

განახორციელეს, მათ სტანდარტებს არამონაწილე სახელმწიფოებისთვისაც 

მძლავრი მორალური და პოლიტიკური ძალა აქვს. უმეტესობა ამ ხელშეკ-

რულებათაგან რატიფიცერებულია დიდი სახელმწიფოთა  უმრავლესობის 

მიერ. ამ ხელშეკრულებებით შექმნილი საერთაშორისო ორგანოების მიერ 

გამოცემულია მრავალი „ზოგადი კომენტარი“, რაც ქმნის საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა სტანდარტების განმარტების კვალიფიციურ სახელმძღ-

ვანელოს. ხელშეკრულებებით შექმნილი ყველა ორგანო, ზედამხედველობს 

სახელმწიფოთა მოქმედებების შესაბამისობას ამავე სახელმწიფოების პე-

რიოდული ანგარიშების მეშვეობით და გამოსცემს შემაჯამებელ შეფასებებს. 

ისეთები კი, როგორიცაა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კომიტეტი, 

ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი (CEDAW), წამების საწინა-

აღმდეგო კომიტეტი (CAT), რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომი-

ტეტი (CEDAW) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებე-

ბის კომიტეტი (CAT), ინდივიდუალურ საჩივრებსაც განიხილავენ. 

საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურუფლებათა შესახებ 

(ICCPR) ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციასა და ეკონომი-

კურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტთან ერ-

თად, ქმნის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილს (აქტს). სამოქალაქო 

და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ პაქტის შესრულებას ზედამხედვე-

ლობას უწევს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი. ეკონომიკურ, სოციალურ 

და კულტურულ უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტი (ICESCR) შესრუ-

ლებას ზედამხედველობას უწევს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ 

უფლებათა კომიტეტი,რომლის ძირითადი დებულებები დეტალურადაა 

განხილული წინამდებარე თავში, რომლის შესახებ სპეციალური მომხსე-

ნებელი ამზადებს ყოველწლიურ ანგარიშს და სიღრმისეულად სწავლობს 

ცალკეულ საკითხებს. თავში გაანალიზებულია მშვიდობიანი, სახელმწი-

ფოებრივი მშენებლობისა და ეკონომიკის ტრანსფორმაციის გზები დაწყე-

ბული 1990-იანი წლების საქართველოდან დღემდე. მოცემულია სტატისტი-
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კური მონაცემები სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. კერ-

ძოდ, ქვეყნის ეროვნული ვალუტის რეცესიისა და ჰიპერინფლაციის შესა-

ხებ, მიგრაციის შესახებ, უმუშევრობის დონის შესახებ, შეიარაღებული 

კონფლიქტების შედეგად აფხაზეთიდან და ოსეთიდან იძულებით გადა-

ადგილებულ პირთა შესახებ, ჯნადაცვის პოლიტიკის შესახებ, სიღარიბის 

დაძლევის შესახებ, საპენსიო სისტემის ფუნქციონირების შესახებ, განთლე-

ბის ხელმისაწვდომობის შესახებ. ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომ-

დინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 90-ანი წლები იყო შავი ლაქა საქრთველოს 

მოქალაქეთა ცხოვრებაში, რომლის შემდეგ საქართველომ ძლივს შეძლო 

ეკონომიკური კოლაფსიდან გამოსვლა.სოციალური დაცვის და სოციალური 

უზრუნველყოფის სისტემის შემდგომი განვითარებისათვის მნიშვნელოვა-

ნია ევროკავშირთან მეტი მჭიდრო თანამშრომლობა სწორედ ამიტომ სა-

ქართველო იმედის თვალით უყურებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელ-

შეკრულების გაფორმებას. 

ასოცირების ხელშეკრულება არის ევროკავშირსა და ევროკავშირის 

არაწევრ სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობაზე შეთანხმება. თანამშრომ-

ლობა, ზოგადად, მოიცავს როგორც პოლიტიკურ, ისე სავაჭრო, სოციალურ, 

კულტურულ და უსაფრთხოების სფეროებს.  მიუხედავად სოციალური 

დახმარების ახალი მექანიზმებისა, ხარვეზები მრავლადაა. სისტემა 

საჭიროებს გაუმჯობესებას, აუცილებელია შეცდომების აღმოფხვრა, რის-

თვისაც ვარაუდობთ სასურველია ქვეყანაში არსებობდეს დეტალური 

სამთავრობო სტრატეგია სოციალური დახმარების სქემის შემუშავებისათ-

ვის, სადაც გათვალისწინებული იქნება ევროპის სოციალური ქარტიით 

განსაზღვრული პირობები და შესრულებული იქნება ამავე ქარტიით 

არსებული ვალდებულებები კერძოდ, სოციალური დახმარების სისტემის 

გაუმჯობესების მიზნით უნდა მოხდეს: 

1. მოცულობის მასშტაბის, მიზნობრივი ჯგუფების დადგენის და 

თანხების გაცემის მექანიზმებისა და მეთოდოლოგიის სრულყოფა; 

2. შემწეობის სისტემების რაციონალიზაცია; 
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3. სოციალური დახმარების სისტემაში მონაცემთა გაყალბების გამო 

სათანადო პასუხისმგებლობისდაწესება; 

4. სოციალურ მუშაკთა ეფექტურობის ამაღლება და რაოდენობრივი 

ზრდა; 

5. საზოგადოების ჩართულობა სოციალური სფეროს მართვის სისტემის 

შემუშავებაში. 

დამეთანხმებით ალბათ, რომ საქართველოს არსებული საპენსიო სის-

ტემა საჭიროებს გადაუდებელ რეფორმირებას. სოციალური უზრუნველ-

ყოფის და სოციალური დაცვის სფეროში რეფორმის განხორციელება  არ-

სებული სიტუაციით გამოწვეული აუცილებლობაა. საქართველო ერთ-

ერთი პირველთაგანი იყო საბჭოთა რესპუბლიკებიდან, რომელმაც მოიპოვა 

დამოუკიდებლობა და ერთპარტიული მმართველობის სისტემიდან დემოკ-

რატიული და პლურალისტული მმართველობის რელსებზე გადავიდა, ამავ-

დროულად დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებას შეუდგა. რამდენადაც 

დემოკრატიის ძირითადი ელემენტი ადამიანის უფლებების და თავისუფ-

ლებების დაცვაა, საქართველოს მთავრობა მიუერთდა საერთაშორისო სა-

მართლის და ადამიანის უფლებების დაცვის სხვადასხვა კონვენციას. სა-

ყოველთაოდ არის აღიარებული, რომ დემოკრატიის მშენებლობის საფუძვე-

ლი არის ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა საერთაშორისო სამართლის 

სუბიექტების რატიფიკაციის გზით, ხოლო მათი შემდგომი დაცვა _ იმ პი-

რობებისა და ვალდებულებების შესრულება, რომელთაც ადამიანის 

უფლებების და თავისუფლებების შესახებ შექმნილი ნორმატიული აქტები 

ითვალისწინებს. კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულნი 

არიან ნაკისრი პასუხისმგებლობის შესაბამისად ისეთი პოლიტიკა გაატა-

რონ, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული პიროვნების თანასწორუფ-

ლებიანობას, მონაწილეობა მიიღოს და საკუთარი წვლილი შეიტანოს ქვეყ-

ნის ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ და პოლიტიკურ განვითარება-

ში. ამგვარად, მთავრობის უშუალო პასუხისმგებლობა არის იმ საერთაშო-

რისო კონვენციებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული 
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პირობების და ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც ითვალისწინებს 

ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების უცილობელ პატივისცემასა და 

დაცვის ეფექტური ეროვნული პოლიტიკის შექმნისა და რეალიზაციის 

გზით. 

 სოციალური განვითარება პირდაპირაა დაკავშირებული მშვიდობის, 

თავისუფლების, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების დამყარებასთან. 

სოციალური განვითარება ნიშნავს ისეთი პოლიტიკისა და პრაქტიკის 

დანერგვას, რომელშიც განსაკუთრებული პატივი დაეთმობა საზოგადოების 

თითოეული წევრის კეთილდღეობის განმსაზღვრელ ფასეულობებს, 

მიზნებსა და პრიორიტეტებს. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, 

ღირსება, თანასწორუფლებიანობა და სოციალური სამართლიანობა ყოველი 

დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტური ფასეულობებია, რომელ-

თა დაცვა და მხარდაჭერა მდგრადი სოციალური განვითარების გარემოს 

შექმნის აუცილებელი პირობაა, გარემოსი, რომელშიც საზოგადოების თი-

თოეულ წევრზე ზრუნვა ცენტრალურ პირობას უნდა წარმოადგენდეს. 

მესამე თავი  „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის, 

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო 

პაქტისა და საქართველოს კონსტიტუციის სოციალ-ეკონომიკური 

ასპექტების შედარებითი ანალიზი“  

მესამე თავის პირველ ქვეთავში -  „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 

დეკლარაციის სოციალ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტების რეფ-

ლექსია (მეტაანალიზი) საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებაში“ -   

განხილულია საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის ისტორია,  რომელიც  

იწყება XX საუკუნეში, როდესაც 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დე-

მოკრატიულმა რესპუბლიკამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი 

მიიღო და დაიწყო კონსტიტუციის შემუშავება, რომელმაც შემდგომ 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა  საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის 

ისტორიისა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განვითარებაში. სა-

ქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია საკმაოდ 
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საინტერესო დოკუმენტია, რომელშიც გონივრულადაა შეჯერებული მსოფ-

ლიოს კონსტიტუციონალიზმის გამოცდილება და საერთო-ეროვნული სა-

წყისები.საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციაში 

ადამიანის უფლებათა გარანტიებს თითქმის მთლიანი ტექსტის ნახევარი 

დაეთმო. აღსანიშნავია ის, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბ-

ლიკის 1921 წლის 21 თებერვლის კოსტიტუციის ერთ-ერთი თავი (XIII) 

მთლიანად ეძღვნება სოციალ-ეკონომიკური უფლებებს. კონსტიტუციის 

მეცამეტე თავში მოცემულია და გარანტირებულია ადამიანთა სოციალური 

და ეკონომიკური უფლებები. იგი შედგება თექვსმეტი მუხლისაგან. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ზრუნავს თავის მოქალა-

ქეთა ღირსეული არსებობისათვის.დღევანდელი საქართველოს კონსტი-

ტუცია შედგება პრეამბულისგან, ძირითადი ნაწილისა და გარდამავალი 

დებულებებისგან. 

პრეამბულაში გამოთქმულია საქართველოს მოქალაქეთა ნება, რომ 

დაამკვიდრონ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონო-

მიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, 

უზრუნველყონ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და 

თავისუფლებანი, განამტკიცონ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და 

სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა. პრეამბულას იურიდიული 

ძალა არ გააჩნია. 

ჩვენთვის საინტერესო ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავი-

სუფლებანი კონსტიტუციის მეორე თავშია განმტკიცებული, რომელიც 

აცხადებს, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის 

წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, 

რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნი-

კური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებ-

რივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა; სიცოცხლე ადამიანის 

ხელშეუვალი უფლებაა და სიკვდილით დასჯა აკრძალულია; ყველას აქვს 

საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება; ადამიანის 
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პატივი და ღირსება ხელშეუვალია... ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში ასახულ სოციალურ და 

ეკონომიკურ უფლებებს და მათ შედარებას საქართველოს კონსტიტუციასა 

და ეკონომიკური,  სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშო-

რისო პაქტში ასახულ იგივე უფლებებთან, მცირედი განსხვავებების 

მიუხედავად ერთ კონტექსტში განისაზღვრება. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, 

რომ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი, გადამუშავებული ვერსია 

შესაბამისობაშია მოცემულ საკითხთან მიმართებაში ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაციის, როგორც საერთაშორისო სამართლის ჩვეულე-

ბითი ნორმების შემცველი დოკუმენტის პროგრესული საერთაშორისო 

საზოგადოებრიობის პოზიციასთან. 

მეორე ქვეთავი -  „ადამიანის უფლებათა  და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2013-2015 

წლების  ანგარიშების  მეორადი ანალიზი ადამიანის შრომითი უფლებების 

შესწავლის მიზნით“  - წარმოადგენს მიმოხილვასა  და ანალიზის ადამიანის 

უფლებათა  და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. 

ეროვნულ დონეზე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფ-

ლებების ეფექტურ განხორციელებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება 

შეუძლიათ სხვა დასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებს. მათ შორისაა _ ადა-

მიანის უფლებათა კომისიები, სახალხო დამცველთა ოფისები, საზოგადოებ-

რივი მიზნობრივი ჯგუფები და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 

მოღვაწე სხვა ორგანიზაციები. შესაძლებელია შეიქმნას მიზნობრივი ოფისი 

რომელიმე კონკრეტული ეკონომიკური და სოციალური უფლების სფეროს-

თვის, მაგალითად, სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებზე ორიენტი-

რებული სასამართლოები ან ჯანმრთელობის უფლების სფეროში მოღვაწე 

კომისიები. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კო-

მიტეტმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ამ ინსტიტუტებს დიდი პოტენ-

ციალი გააჩნიათ _ გადამწყვეტი როლი შეასრულონ ადამიანის ყველა უფ-

ლების განუყოფლობისა და ურთიერთდამოკიდებულების განვითარების 
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და უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. კომიტეტმა ეკონომიკური და სო-

ციალური უფლებების ეროვნული ინსტიტუტების საქმიანობისათვის 

სფეროები განისაზღვრა. რაც შეეხება სახალხო დაცველის 2013–2015 წლების 

ანგარიშებში ასახულ შრომითი უფლებების დაცულობას და მასთან დაკავ-

შირებით გამოვლენილ კანონდარღვევებს საქართველოში – მოსაკვლევ პე-

რიოდად ავიღეთ   ადამიანის უფლებათა  და თავისუფლებათა დაცვის  

მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის 2013-2015 წლების  ანგარი-

შები, რადგან 2013 წლის ზაფხულში შრომის კოდექსში შეტანილ  ცვლი-

ლებებს უნდა გამოეწვია გარკვეული სახის ცვლილებები ამ სფეროში, 

თუმცა  ამ დროისთვის  საალხო დამცველის 2015 წლის წლიური სრული  

ანგარიში გაქმოქვეყნებული არ არის და 2015 წლის მიმოხილვა  და ანალიზი 

მოხდა  2015 წლის სპეციალური  (მოკლე) ანგარიშის საფუძველზე. საქართ-

ველოს კანონმდებლობა ცალსახად კრძალავს შრომით და წინასახელშეკ-

რულებო ურთიერთობებში ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციას – რასის, 

კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, 

წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი 

ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესა-

ძლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა 

გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი, კუთვნილე-

ბის, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო. 

საქართველოს ორგანული კანონით, „საქართველოს შრომის კოდექსი“, 

განსაზღვრულია როგორც დამსაქმებლის ვალდებულება – უზრუნველყოს 

დასაქმებული სიცოცხლისა და ჟანმრთეობისთვის მაქსიმალურად უსაფრ-

თხო სამუშაო გარემოთი. ასევე, სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს 

სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული, ჯანმრთელობის მდგომა-

რეობის გაუარესებით მიყენებული ზიანი და აუცილებელი მკურნალობის 

ხარჯები. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო რეგულაციებისა, შრო-

მასთან დაკავშირებული უფლებები ეკონომიკური, სოციალური და კულ-
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ტურული უფლებების ყველაზე პრობლემატურ სფეროს განეკუთვნება. 

აღნიშნულ მოსაზრებას ადასტურებს საქართველოს სახალხო დამცველის 

აპარატის მიერ საანგარიშო პერიოდში შრომის უფლებასთან დაკავშირებით 

განხილული განცხადებების სიმრავლე. საქართველოს სახალხო დამცველის 

ანგარიშის წინამდებარე თავში მიმოხილული იქნება შრომის უფლების 

რეალიზების მდგომარეობა საჯარო სამსახურში, განათლების სისტემიდან 

თანამშრომელთა პოლიტიკური შეხედულებების გამო გათავისუფლების 

საკითხების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის შედეგები, შრომის უსაფრ-

თხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და შრომითი მოვალეობების შეს-

რულებისას დაზარალებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. ზემოდ 

ჩამოთვლილ საკითხებთან მიმართებაში წინამდებარე თავში მოყვანილია 

და გაანალიზებულია  სახალხო დამცველის აპარატში შესული თითქმის 

ყველა შრომითი უფლებების დარღვევის შემცველი საჩივარი და აქვეა 

გამოკვლეული მათი გამოსწორების მიზნით გადადგმული ყველა ის  

ინოვაციური  ქმედება, რომელიც განხორციელებული იყო საქართველოს 

მთავრობის მხრიდან. შესწავლილია ყველა ის რეკომენდაცია, რომლიც  

საქართველოს სახალხო დამცველის  აპარატის მიერ არის გაცემული.2013 

წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 

მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის 

თაობაზე, აღინიშნა, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შემუშა-

ვებული რეკომენდაციების დროულად და ხარისხიანად შესრულებაზე 

მნიშვნელოვანწილად იქნება დამოკიდებული ქვეყანაში ადამიანის უფლე-

ბათა დაცვის მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება. პარლამენტმა დაადგი-

ნა, რომ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

უნდა შეექმნა შრომის უსაფრთხო გარემოს მონიტორინგისათვის პასუხის-

მგებელი სახელმწიფო ინსტიტუტი (შრომის ინსპექცია). გარდა ზემოაღნიშ-

ნულისა, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 ივნისის N400 დადგე-

ნილებით დამტკიცდა საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარე-
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ბის სტრატეგია „საქართველო 2020“, რომელშიც გამოყოფილია შრომის 

ბაზრის განვითარების ხელშეწყობის ქვეთავი. 

შრომისა და დასაქმების სფეროში საქართველოს მიერ რატიფიცირე-

ბული საერთაშორისო კონვენციების მოთხოვნათა შესრულების, ქვეყნის 

შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების, სამუშაო ძალის დასაქმების 

ხელშეწყობისა და მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა საქართვე-

ლოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგია და სტრატეგიის 

რეალიზაციის სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული სამოქმედო გეგმის მიხედვით, 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტ-

როს დაევალა „საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო 

სტრატეგიის რეალიზაციის 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმით“ განსა-

ზღვრული ღონისძიებების განხორციელების კოორდინაცია, მონიტორინგი 

და მათი შესრულების მდგომარეობის შესახებ ანგარიშების საქართველოს 

მთავრობისადმი წარდგენა.  

ამასთან, საქართველოს მთავრობამ 2014 წლის 26 დეკემბერს, N721 

დადგენილებით დაამტკიცა „საქართველოში უწყვეტი პროფესიული 

კონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმვის საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი 

მომსახურების განვითარების კონცეფციისა და მისი განხორციელების 2015-

2017 წლების სამოქმედო გეგმა“.  

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

 

ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებათა 

საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც 1948 წელს მიღებული იქნა გაეროს 

გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის სახით და აქედან გამომდინარე, იგი 

მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. თუმცა, ამავე დროს, დეკლა-

რაციის დებულებათა იურიდიული ძალის შეფასებისას უნდა გავითვალის-

წინოთ ის გარემოებაც, რომ საერთაშორისო სამართალში, ხელშეკრულე-
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ბების გვერდით, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ჩვეულებებიც, რომლებიც 

სახელმწიფოთა საერთაშორისო პრაქტიკის შედეგად ყალიბდებიან და ამ 

უკანასკნელთა მიერ თანდათანობით ხდება მათი სამართლებრივ ნორმებად 

აღიარება.  

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია დღეისათვის 

სამართლის ერთ-ერთ უმთავრეს წყაროს წარმოადგენს. იგი პირდაპირ თუ 

არაპირადაპირ სანიმუშო მოდელად, თარგად იქცა მრავალი ქვეყნის კონს-

ტიტუციისათვის, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 

მოქმედი ეროვნული კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტებისათვის. სხვადასხვა ქვეყნის შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში 

დეკლარაციამ ასახვა ჰპოვა: მის დებულებებზე პირდაპირ მითითებასა თუ 

კონსტიტუციის ტექსტში მათ უშუალო ჩართვაში; ეროვნულ კანონმდებ-

ლობაში მისი ძირითადი მუხლების ასახვაში; თანამედროვე პირობებში 

ქვეყნების უმრავლესობა შეზღუდულია სხვადასხვა მრავალმხრივი საერ-

თაშორისო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებით, რომლე-

ბიც ადამიანის უფლებების დაცვას შეეხებიან. თუმცა მსგავსი სახელშეკ-

რულებო ვალდებულებების არსებობა ვერანაირად ვერ ამცრობს საყოველ-

თაო დეკლარაციის მნიშვნელობას – იგი კვლავინდებურად რჩება ადამიანის 

უფლებათა გლობალური სტანდარტების უმთავრეს წყაროდ.  

დეკლარაცია ერთ კონსოლიდირებულ ტექსტში ადამიანის უფლებათა 

თითქმის მთელ სპექტრს მოიცავს. ადამიანის უფლებათა ორ კატეგორიად 

შემდგომი დაყოფა 1951 წელს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილის 

შემუშავებისას გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული წინააღმ-

დეგობრივი და სადაო გადაწყვეტილების შედეგი გახლდათ. გენერალურმა 

ასამბლეამ გადაწყვიტა ადამიანის უფლებათა ორი პაქტი მიეღო _ ერთი 

სამოქალაქო და პოლიტიკური, ხოლო მეორე _ ეკონომიკური, სოციალური 

და კულტურული უფლებების შესახებ. 

დეკლარაციაში მოცემული პრინციპები და ნორმები მუდმივად ვითარ-

დება და ზუსტდება ახალი საერთაშორისო შეთანხმებების დადების პრო-
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ცესში. ეს, ბუნებრივია, მოწმობს დოკუმენტის რეალურობასა და სახელმწი-

ფოთშორისი ურთიერთობების განვითარების საქმეში მის დიდ მნიშვნე-

ლობაზე. 

ზემოთ განხილული საკითხების განზოგადების შედეგად, დასკვნის 

სახით, შეიძლება ითქვას შემდეგი: 1948 წლის 10 დეკემბერს მიღებული 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, როგორც საერთაშორისო 

სტანდარტი, „ისეთი ამოცანა, რომლის მიღწევასაც უნდა ელტვოდეს ყოვე-

ლი ხალხი და სახელმწიფო“ (იხ. დეკლარაციის პრეამბულა), დღეისათვის, 

ფაქტიურად, სამართლის ერთ-ერთ უმთავრეს წყაროს წარმოადგენს, 

გამოდის ნიმუშის სახით, რომელიც ფართოდ გამოიყენება, როგორც საფუ-

ძველი მრავალი ქვეყნის მიერ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული 

კონსტიტუციის ცალკეული დებულებების, სხვადასხვა საკანონმდებლო 

აქტისა და დოკუმენტის შემუშავებისას. სახელმწიფოთა უმრავლესობის და 

მათ შორის – საქართველოს შიდა სამართალიცა და თანამედროვე საერთა-

შორისო სამართალიც დეკლარაციას განიხილავს როგორც საერთაშორისო 

სამართლის ჩვეულებითი ნორმების შემცველ დოკუმენტს. 

სოციალური და ეკონომიკური უფლებების ეფექტური დაცვისათვის 

მნიშვნელოვანია, რომ ეს უფლებები, ან მათი ძირითადი ნაწილი მაინც, 

განიხილებოდეს როგორც სამართლებრივად სავალდებულო ინდივიდუა-

ლური ან კოლექტიური უფლებები. ამრიგად, საერთაშორისო, რეგიონულ 

და შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე სოციალური უფლებების სასამართლო 

წესით უზრუნველყოფის განვითარება ხელს შეუწყობს ზოგადად ეკონომი-

კური, სოციალური და კულტურული უფლებებების ეფექტურ დაცვას. მათი 

„სასამართლო წესით უზრუნველყოფის“ თვისების აღიარება მათი 

სამართლებრივად სავალდებულო ბუნების გაგებას ახალ იმპულსს აძლევს 

და შედეგად, ხელს უწყობს მათგან გამომდინარე პოზიტიური ვალდე-

ბულებების რეალიზებას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის კონსტიტუციაში ეკონომიკური და 

სოციალური უფლებების ოფიციალური დაფიქსირება მათ პრაქტიკულ და 
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ეფექტურ დაცვას ავტომატურად ვერ უზრუნველყოფს. ეკონომიკურ და 

სოციალურ უფლებებთან დაკავშირებული ფართო კონსტიტუციური 

დებულებები შეიძლება მხოლოდ ფარატინა ქაღალდად დარჩეს. ბევრი რამ 

არის დამოკიდებული პოლიტიკური ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლო-

ბაზე, სასამართლო სისტემის მონდომებასა და სხვა ეროვნული ინსტი-

ტუტების ძალისხმევაზე. თუმცა, ზოგადად ძალზე სასურველია, რომ ეკო-

ნომიკური და სოციალური უფლებები არა მხოლოდ ზოგადი კანონმდებ-

ლობით, არამედ კონსტიტუციითაც იყოს დაცული. კანონი შეიძლება შე-

იცვალოს პარლამენტის უბრალო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, ხო-

ლო კონსტიტუციური უფლებები, როგორც წესი, მეტი დამცავი მექანიზ-

მებითაა განმტკიცებული. იგი ეკონომიკურ და სოციალურ უფლებებს რაიმე 

პოლიტიკური მოსაზრებებით ხელყოფისაგან იცავს. 

როგორც აღმოჩნდა ეკონომიკური და სოციალური დაცვის ოპტიმა-

ლური სისტემა შიდასახელმწიფოებრივ სამართლებრივ სისტემაში მთელი 

რიგი მექანიზმების არსებობას მოითხოვს. მასში შედის: (ა) სამართლებრივ 

სისტემაში ამ უფლებების, როგორც ფუნდამენტური ნორმების განმტკიცება 

_ სასურველია ქვეყნის უზენაეს კანონში; (ბ) ფართომასშტაბური პოლიტიკა 

და კანონმდებლობა, რომელიც უფლებას კონკრეტულ ძალას ანიჭებს; (გ) 

შელახული უფლებების აღდგენისათვის ხელმისაწვდომი და ეფექტური 

სასამართლო და ადმინისტრაციული საშუალებები; და (დ) სათანადო ეროვ-

ნული ინსტიტუტები, რომლებსაც ეკონომიკური და სოციალური უფლე-

ბების მონიტორინგისა და გამოძიების მანდატი და უფლებამოსილება აქვთ. 

სოციალურ-ეკონომიკურმა კატაკლიზმებმა გარკვეული გავლენა მოახ-

დინეს საქართველოში სოციალ-ეკონომიკური უფლებების სათანადოდ 

განმტკიცებაზე,  საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან  დაბალია სახელმ-

წიფო დაფინანსება სოციალურ სექტორებზე. საქართველოში საზოგადოე-

ბისთვის ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა ჯანდაცვის ხელმიუწვ-

დომობა. მართალია ბოლო პერიოდში დაიწყო სახელმწიფო პროგრამების 

გატარება ჯანდაცვის კუთხით, საყოველთაო დაზღვევის სახით, მაგრამ 
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რეალურად ბევრი პრობლემა სოციალ-ეკონომიკური კეთილდღეობის კუ-

თხით გადაჭრილი არ არის. იმ ფონზე როდესაც ასეთი მაღალია უმუშევ-

რობის მაჩვენებელი, აუცილებელია სტანდარტების სტრატეგიების მეთო-

დების შემუშავება და ხელშეწყობა ჯანდაცვის რეფორმის სწრაფი ინტეგ-

რირებისთვის საზოგადოებაში. სამედიცინო რეფორმის გატარება მნიშვნე-

ლოვანი პირობაა სამედიცინო დაზღვევის ხელმისაწვდომობის უზრუნველ-

საყოფად. დღემდე სამწუხაროდ ყველა ხელისუფლების მცდელობამ ფი-

ნანსური რესურსების მობილიზაციის მხრივ სოციალური პრობლემების 

გადასაჭრელად  მნიშვნელოვანი შედეგი ვერ დაგვანახა. საზოგადოებაში 

კვლავ მაღალია უმუშევართა და სოციალურად დაუცველთა მაჩვენებელი. 

სოციალური დახმარება ხშირ შემთხვევაში ოჯახის ერთადერთი შემოსა-

ვალია, იმ პირობებში როდესაც დახმარების თანხა საარსებო მინიმუმის-

თვისაც კი არ არის საკმარისი. უმუშევრობა და სიღარიბესთან ბრძოლა ჯერ 

კიდევ ქვეყნის მთავარი პრობლემაა. 

რაც შეეხება ქვეყნის მთავარ საკანონდებლო დოკუმენტის შინაარსის 

შესაბამისობას საერთაშორისო უფლებათა დაცვის დოკუმენტებთან შე-

იძლება ითქვას, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი, გადამუშავებუ-

ლი ვერსია ძირითდა შესაბამისობაშია მოცემულ საკითხთან მიმართებაში 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის, როგორც საერთაშორისო 

სამართლის ჩვეულებითი ნორმების შემცველი დოკუმენტის პროგრესული 

საერთაშორისო საზოგადოებრიობის პოზიციასთან, თუმცა არსებობს ხარვე-

ზებიც, კერძოდ საქართველოს შრომის კოდექსი, ითვლისწინებს ხელმშეკ-

რულების დადებას, როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით. ,,შრომის 

კოდექსის’’  მე-6 მუხლის თანახმად, „შრომითი ხელშეკრულება იდება წერი-

ლობითი ან ზეპირი ფორმით“. შრომითი დავის წარმოშობის შემთხვევაში 

„ზეპირი ხელშეკრულების ნამდვილობა არ შეიძლება დადგინდეს მხოლოდ 

იმ მოწმეთა ჩვენებებით, რომლებიც უშუალოდ ესწრებოდნენ ხელშეკრუ-

ლების დადების პროცესს“. ზეპირ შრომით ხელშეკრულებასთან დაკავში-

რებით ამგვარი შემზღუდავი ნორმის არსებობა წარმოადგენს სასამართ-
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ლოსადმი მიმართვის შესაძლებლობის შეზღუდვას, რადგან ზეპირი ხელ-

შეკრულების არსებობის შემთხვევაში სასამართლო დავის თავისებურე-

ბიდან გამომდინე პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება დაქირავებულის 

მიერ საკუთარი შრომითი უფლებების დაცვა. ხშირ შემთხვევაში სამუშაოზე 

მისაღები პირები, რომლებიც თავისი საქმის პროფესიონალები არიან, 

კონკურსის შემდეგ მაინც სამსახურის გარეშე რჩებიან. დამსაქმებელი კი მათ 

სამუშაოზე მიღების უარს არ უსაბუთებს. ეს ყოველივე დღევანდელი 

შრომის კანონმდებლობის პირობებში სამწუხაროდ კანონიერია. გაურკვევ-

ლობის საგნად იქცა ქალებისათვის შრომითი ურთიერთობის შეჩერება 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო. უნდა აღინიშნოს, 

რომ ევროპის სოციალური ქარტიის თანახმად დადგენილია ორსულობისა 

და ბავშვების გაჩენის შემდეგ უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ქალებისათვის 

არანაკლებ 14 კვირის ანაზღაურებადი შვებულება. სამწუხაროდ, საქართვე-

ლოს მიერ სწორედ ეს პუნქტი არ არის რატიფიცირებული. საქართველომ არ 

მოახდინა ევროპის სოციალური ქარტიის იმ მუხლის რატიფიცირება, 

რომელიც განამტკიცებს შრომის სამართლიანი ანაზღაურების მიღების 

უფლებას.  

შრომა დასაქმებაა, რომელიც აღიქმება როგორც საარსებო წყაროს 

მინიმუმი. სახელმწიფოები აღიარებენ შრომის უფლებას, რომელიც შეიცავს 

ყოველი ადამიანის უფლებას, მოიპოვოს საარსებო სახსრები შრომით. ყველა 

საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტი აღიარებს ადამიანის უფლე-

ბას, საკუთარი შრომით მოიპოვოს ეკონომიკური გადარჩენის საშუალება 

ანუ გასამრჯელო. კონსტიტუციაში სოციალური უფლებების განმტკიცებით 

სახელმწიფო ძირითადად თავის თავზე იღებს მათი განხორციელების 

ვალდებულებას, თუმცა ხშირ შემთხვევაში სოციალური უფლებების გან-

ხორციელება შეზღუდულია. ამის საუკეთესო მაგალითად გამოდგება სა-

ქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლი, რომლის თანახმად „შრომა თავი-

სუფალია“. ამ კონკრეტული უფლების აღიარებით სახელმწიფომ იკისრა 

თითოეულის დასაქმებისა და შრომის სამართლიანი ანაზღაურების 
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ვალდებულება. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ასეთი სახის ვალდებულების 

აღება და მისი რეალიზაცია არა თუ საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოს 

განვითარებული ქვეყნებისთვისაც კი რთულია.  

როგორც კვლევების მეორადმა ანალიზმა აჩვენა, საქართველოში 

„შრომითი უფლებების“ დარღვევის ბევრი ფაქტი ფიქსირდება.  

ძალიან ხშირია სახელფასო დავალიანებები, გაფრთხილების გარეშე 

სამსახურიდან გათავისუფლების, უმიზეზოდ სამსახურიდან გათავისუფ-

ლების ფაქტები.  

სამსახურიდან გათავისუფლებულ ადამიანებს არ გააჩნიათ „შრომითი 

ხელშეკრულებები„, არ იციან როგორ დაიცვან თავისი უფლებები. განსა-

კუთრებით იმ ფონზე, როდესაც დასაქმება ისედაც ქვეყნის სერიოზული 

პრობლემაა ქვეყანაში. 

შრომითი უფლებების მდგომარეობის შეჯამების თვალსაზისით, 

შეიძლება ითქვას, რომ 2013-2014 წლების განმავლობაში სახელმწიფო და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან, ხშირ შემთხვე-

ვაში ადგილი ჰქონდა ადამიანის უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-ეკონომი-

კური უფლების – შრომის უფლების კუთხით ერთნაირი ხასიათის დარ-

ღვევებს. ხოლო  2015 წლისთვის  კვლავ მთავარ პრობლემად რჩება შრომით 

უფლებებსა და შრომის უსაფრთხო გარემოს მონიტორინგზე პასუხისმგე-

ბელი სახელმწიფო ინსტიტუციის არარსებობა.  

როგორც ჩანს ქვეყანაში ბოლო 3 წლის მანძილზე შრომითი უფლე-

ბების და დასაქმებულთა უფლებების დაცვის კუთხით არცთუ სახარბიელო 

მდგომარეობაა, არც განსაკუთრებული პოზიტიური ცვლილებები შეინიშ-

ნება ამ  წლებს შორის, მიუხედავად გატარებული რიგი საკანონმდებლო 

ცვლილებებისა.  ისევ ადგილი აქვს ბევრ საკანონმდებლო გადაცდომას,  რის 

შედეგადაც ირღევა დასაქმებულის უფლებები, საჯარო მოხელის დაკავე-

ბული თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილების 

მიღებისას,  უნდა მოხდეს თითოეული საქმის დეტალური განხილვა და შე-

სწავლა, მხოლოდ ამის შემდეგ წერილობით სამართლებრივად უნდა 
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დასაბუთდეს პირის სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზები. ამასთან ერთად 

კანონმდებლობით უნდა შეიზღუდოს ხელისუფლების ცვლილებების 

თანმდევი  საკადრო ცვლილებები და უნდა მოხდეს  დასაქმებულთა  დაცვა  

მაღალი სტანდარტების შესაბამისად.   

გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებულია და საქართველოს პარლა-

მენტის მიერ რატიფიცირებულია ეკონომიკური, სოციალური და კულტუ-

რული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, რომელის მონაწილე სა-

ხელმწიფოები ვალდებულნი არიან მიიღონ ზომები ამ პაქტით აღიარებული 

უფლებების პროგრესულად სრული რეალიზაციისთვის ყველა სათანადო 

საშუალებით, საკანონმდებლო ზომების მიღების ჩათვლით. დღევანდელი 

გადასახედიდან შეგვიძლია ვთქვათ რომ ამ პრობლემების გადაჭრის 

კუთხით იდგმევა გარკვეული ნაბიჯები, თუმცა რეალურად ეს პრობლემები 

სამწუხაროდ აღმოფხვრილი არ არის. 
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-

მებში:  

მოხსენებულია ორ სემინარში: 
1. „გლობალიზაცია და ინფორმაციონალიზმი“ – 08.07.2014 

 

2. „ქართული მართლმადიდებლური და რუსული    
     მართლმადიდებლური ეკლესია ურთიერთობა“ –  09.02.2015 

 
სამ კოლოქვიუმში: 

1. „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის სოციალურ-
ეკონომიკური ასპექტები და საქართველო თანამედროვე ეტაპზე“ –  
08.07.2014 
 

2. „ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებათა წარმოების 
ისტორია“ – 29.06.2015 
 

3. „სოციალური პოლიტიკა და სოციალური დაცვის მოდელები“ – 
09.02.2015 

 

სტატიები: 

1. „სოციალური პოლიტიკა და სოციალური დაცვის მოდელები“. 
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, 
№31, 2015, გვ. 268-274. 
 

2. „საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის როლი საქართველოს 
სამართლებრივ სისტემაში“.  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 
„საისტორიო ვერტიკალები“, №33, 2016. გვ. 285-291. 
 

3. „საერთაშორისო პაქტი ადამიანის სოციალური, ეკონომიკური და 
კულტურული უფლებების შესახებ“ საერთაშორისო სამეცნიერო 
ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“, №33, 2016. გვ. 298-302. 

 

კონფერენციები: 

1. მოხსენება: „გლობალიზაცია, ინფორმაციონალიზმი, კულტურა და 
კავკასია“. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, 2015. 


