
საქართველო 2012.   
საერთაშორისო ანგარიში რელიგიური თავისუფლების  შესახებ 
შეჯამება 

ქვეყნის კონსტიტუცია და სხვა კანონები იცავს რელიგიურ თავისუფლებას. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ 
სახელმწიფო მთლიანობაში პატივს სცემდა რელიგიურo თავისუფლების პრინციპებს. სახელმწიფოს მიერ 
რელიგიური თავისუფლების პრინციპების დაცვის ეს ტენდენცია წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არ 
შეცვლილა. ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა შედეგიანი რეაგირება მოეხდინა საზოგადოების მცდელობაზე, 
შეზღუდულიყო რელიგიური უმცირესობის ჯგუფების წევრთა ლოცვის თავისუფლება. მთავრობა აგრძელებდა 
საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ( სმე) მფარველობა-მხარდაჭერას სადაო ქონების დაბრუნების 
მცდელობების დროს. საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას მან ასევე შეუნარჩუნა პრივილეგირებული 
იურიდიული და საგადასახადო სტატუსი, არ უზრუნია საჯარო სკოლებში ეკლესიისა და სახელმწიფოს 
არასაკმარისი დაყოფის აღმოფხვრაზე. საპარლამენტო არჩევნების დროს ზოგიერთი კანდიდატი რელიგიური 
შეუწყნარებლობის რიტორიკას მიმართავდა. 

დროდადრო იყო ინფორმაცია ამა თუ იმ რელიგიური აღმსარებლობისადმი კუთვნილების, რწმენისა თუ 
ღვთისმსახურების პრაქტიკის გამო შეურაცხყოფისა და დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ. ამ ანგარიშებში 
მოხსენიებულ შემთხვევებში შედიოდა რელიგიური დევნის, ღვთისმსახურებასა თუ რელიგიურ რიტუალებში 
ჩარევის ფაქტები, იყო შეტყობინებები ფიზიკური შეურაცხყოფის, შევიწროვებისა და ვანდალიზმის შესახებ. 

აშშ-ს საელჩოს რეგულარული ურთიერთობა ჰქონდა მთავრობის წევრებთან და სამოქალაქო საზოგადოების 
წარმომადგენლებთან და აქტიურად უჭერდა მხარს რელიგიის თავისუფლებას. საელჩო აწყობდა და თავადაც 
მონაწილეობდა ისეთ ღონისძიებებში, რომლებიც ხელს უწყობენ რელიგიური მრავალფეროვნებისა და 
შემწყნარებლობის დამკვიდრებას ქვეყანაში. საელჩოს წარმომადგნელები რეგულარულად ხვდებოდნენ 
რელიგიურ და არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ მათ ხელმძღვანელებს, რათა ხელი შეწყოთ ქვეყანაში 
რელიგური თავისუფლების დამკვიდრებისათვის. 

განყოფილება  I. რელიგიის დემოგრაფია 
სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის ოდენობა 4,5 მილიონია. 
2002 წლის აღწერის მიხედვით, მართლმადიდებელი ქრისტიანები მოსახლეობის 84%-ს შეადგენენ, 
რიცხოვნობით მათ მუსლიმები - 10% მოსდევენ, სომხური სამოციქულო ეკლესიის წევრთა წილი კი სულ 
4%-ია. არსებობს მკაფიო ურთიერთკავშირი ეთნიკურ, რელიგიურ კუთვნილებასა და ამა თუ იმ ჯგუფის 
სახლობის რეგიონს შორის. ეთნიკური ქართველების უმრავლესობა თავს ქართულ მართლმადიდებლურ 
ეკლესიას მიაკუთვნებს. მოსახლეობის მცირე ჯგუფი, რომელსაც უმთავრესად ეთნიკური რუსები შეადგენენ, 
რამდენიმე ისეთი ორთოდოქსული ჯგუფის წევრები არიან, რომლებიც ქართულ მართლმადიდებლურ 
ეკლესიას არ მიეკუთვნება. ამათ შორის არიან მოლოკანები, სტაროვერები ( სიტყვა-სიტყვით - ,, ძველი 
სარწმუნოების აღმსარებელნი“) და დუხობორები (,,სულით მებრძოლნი“). ეთნიკური აზერბაიჯანლები, 
რომლებიც მეტწილად მუსლიმები არიან, საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთი რეგიონის, ქვემო ქართლის 
მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ. სხვა მუსლიმანურ ჯგუფებში შედიან აჭარის ქართველი მუსლიმები 
და ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მოსახლე ქისტები ( ჩეჩნები). ეთნიკური სომხები უმთავრესად სომხური 
სამოციქულო ეკლესიის მრევლს მიეკუთვნებიან და სამხრეთ საქართველოს რეგიონის, სამცხე-ჯავახეთის 
მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ. 

კათოლიკეები, ქურთი იეზიდები, ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრები და ებრაელობა ერთად 
ქვეყნის მოსახლეობის 5%-ს შეადგენენ.  ,,არატრადიციული“ რელიგიური ჯგუფები, როგორებიც 



არიან  ბაპტისტები, იეღოვას მოწმეები, ორმოცდაათიანელები და კრიშნაიდები, ქვეყანაში მათი მატების 
მიუხედავად,  მაინც მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლებს შეადგენენ. 

განყოფილება II. ვითარება სახელმწიფოს მიერ რელიგიური თავისუფლების დაცვის მხრივ  
სამართლებრივ/პოლიტიკური ჩარჩოები 
რელიგიურ თავისუფლებას  ქვეყანაში კონსტიტუცია და სხვა კანონები იცავს. კონსტიტუცია აღიარებს 
საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს ქვეყნის ისტორიაში, მაგრამ 
გულისხმობს, რომ ეკლესია სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლობას ინარჩუნებს. კანონმდებლობა რელიგიური 
რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებას იძლევა, რაშიც რელიგიური კუთვნილების არჩევისა 
და შეცვლის უფლებაც მოიზარება. 

სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის დადებული კონკორდატი ამ 
უკანასკნელს უნიკალურ სტატუსს ანიჭებს. მთავრობას არც ერთ სხვა რელიგიურ ჯგუფთან კონკორდატი არ 
აქვს გაფორმებული. ხსენებული კონკორდატი მათ არ ანიჭებს უფლებებს, რომლებითაც ქართული 
მართლმადიდებლური ეკლესია სარგებლობს, ამ უფლებებში კი შედის: საქართველოს მართლმადიდებლური 
ეკლესიის პატრიარქის სამართლებრივი იმუნიტეტი, სამხედრო ძალების სულიერი დამოძღვრის ექსკლუზიური 
უფლება, კონსულტატიური როლი მთვარობის მიმართ, განსაკუთრებით - განათლების სფეროში. 
კონკორდატის ზოგიერთი მუხლი, მათ შორის, სმე-ს კონსულტატიური როლის განათლების საკითხებში 
გარკვეულ  საკანონმდებლო პროცედურებს მოითხოვს, სანამ მათ პარლამენტი დაამტკიცებდეს. საქართველოს 
მართლმადიდებლური ეკლესია ერთადერთი რელიგიური ჯგუფია, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
ფინანსდება, საიდანაც ამ წლის განმავლობაში 22, 8მილიონ ლარი ($ 13, 75 მილიონი) გამოეყო. 
საგადასახადო კოდექსი რელიგიურ ჯგუფებს ნაწილობრივ საგადასახადო შეღავათს ანიჭებს, მაგრამ ამ 
შეღავათებს არათანაბრად ანაწილებს. გადასახადებს იხდის ყველა რელიგიური ჯგუფი, გარდა საქართველოს 
მართლმადიდებლური ეკლესიისა. მათგან განსხვავებით, სახელმწიფო მას არც რელიგიური პროდუქციის 
გაყიდვიდან მიღებულ მოგებას უბეგრავს, არც დამატებითი ღირებულების გადასახადს ახდევინებს 
რელიგიური პროდუქციის წარმოებაზე თუ ქვეყანაში შემოტანაზე. სმე-ს გარდა ყველა რელიგიური ჯგუფი 
იხდის რელიგიურ-საკულტო ნაგებობების მშენებლობასთან, აღდგენასთან თუ მოხატვასთან დაკავშირებულ 
საქმიანობებზე დაწესებულ გადასახადებს. 

სისხლის სამართლის კოდექსი კრძალავს ღვთისმსახურებასთან დაკავშირებულ რიტუალებში ჩარევას, 
ადამიანის დევნას მისი რელიგიური კუთვნილებისა თუ რწმენის გამო, ასევე - რელიგიური ორგანიზაციის 
დაარსების პროცესში ჩარევას. კანონის დარღვევა ამ კუთხით ისჯება ჯარიმით, თავისუფლების აღკვეთით, ან 
- ერთდროულად ორივე ზომით. ამ ტიპის კანონდარღვევა, ჩადენილი სახელმწიფო ან სხვა მოხელის მიერ, 
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებად ფასდება და უფრო დიდი ჯარიმით ან თავისუფლების უფრო 
ხანგრძლივი აღკვეთით ისჯება. 

გენერალური პროკურორის ოფისს ადამიანის უფლებების დარღვევათა, მათ შორის, თავისუფლების 
დარღვევის აღკვეთა ევალება. გენერალური პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამსახურის 
ამოცანაა რელიგიური თავისუფლების დაცვის მეთვალყურეობა ( მონიტორინგი). სახალხო დამცველის ოფისი 
ადამიანის უფლებათა დამცველი ომბუდსმენის ფუნქციას ითავსებს და რელიგიური თავისუფლების 
შეზღუდვაზე შესულ საჩივრებს შეისწავლის. 

კანონის თანახმად, რელიგიური განათლებისათვის დრო განსაზღვრულია მხოლოდ სასკოლო საათების შემდეგ 
და მისი გაკონტროლების უფლება სკოლას ან მასწავლებლებს არ აქვს.   არ შეიძლება, მოძღვრები,ზოგადად, 
სასულიერო პირები რეგულარულად ესწრებოდნენ ან წარმართავდნენ მოსწავლეთა  სასწავლო პროცესს, ან 



ღონისძიებებს სასწავლო დაწესებულებების კლუბებში თუ შეკრებებზე. საქართველოს მართლმადიდებლური 
ეკლესია ხსენებულ, ანუ რელიგიური განამანათლებლის ფუნქციას უფრო მეტად თეოლოგებს ანიჭებს, ვიდრე 
მღვდლებს. 

სახელმწიფო, ისეთ რელიგიურ დღესასწაულებს, როგორებიცაა მართლმადიდებლური შობა, ნათლისღება, 
წითელი, ანუ ვნების პარასკევი, მართლმადიდებლური აღდგომა, ბრწყინვალე კვირის ორშაბათი, მოციქულ 
ანდრიას მოხსენიების დღე, მარიამობა, სვეტიცხოვლობა, გიორგობა და ნოვრუზ ბაირამი, სახელმწიფო 
დღესასწაულებად აღიარებს. 

მთვარობის მიდგომა და გამოცდილება ამ სფეროში რელიგიური თავისუფლების დარღვევის შესახებ 
ინფორმაცია მწირია. სულ მცირე, ერთხელ იყო შემთხვევა, როდესაც ხელისფულებამ ვერ მოახერხა დაეცვა 
მუსლიმანი მოქალაქეები, როდესაც მათ საკუთარ სამლოცველოებში შესვლის საშუალება არ 
მისცეს.  სისტემური საკითხები კვლაც უცვლელი რჩება, მათ შორის, ისეთები, სადაც სადაოდ გამხდარ 
საეკლესიო საკუთრებას, რომლის დაბრუნებასაც რელიგიური უმცირესობების ჯგუფები ცდილობენ, კვლავ 
სახელმწიფო ორგანოები განაგებენ,  ასევე საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პრივილეგირებული 
იურიდიული და საგადასახადო სტატუსი, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ფუნქციების არასაკმარისი დაყოფა 
საჯარო სკოლებში.    

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ზოგიერთი კანდიდატის გამოსვლა თუ განცხადებები 
გამოირჩეოდა  რელიგიური და ეთნიკური შეუწყნარებლობით. ნაციონალური დემოკრატიული ინსტიტუტის 
(National Democratic Institute (NDI)) წინასაარჩევნო, ივნისის შეაფასებით, ,,ქართული წინაასარჩევნო 
კამპანიის რიტორიკაში ჯერაც შეინიშნება სიძულვილის ენის გამოყენება რელიგიური და ეთნიკური 
უმცირესობების მიმართ.  სახალხო დამცველის ოფისის განცხადებით,  ,,სიძულვილის ენა და ქსენოფობიის 
გამოხატულებები მასმედიის ყველა ყაიდის საშუალებებისთვის პრობლემად რჩება.“ მარტის ერთ-ერთ 
რადიოგადაცემაში მურმან დუმბაძემ, რომელიც შემდეგ, ოქტომბერში პარლამენტის დეპუტატად იქნა 
არჩეული, განაცხადა,რომ რესპუბლიკური პარტიის აქტივისტი გიორგი მასალკინი ეთნიკურად ქართველი არაა 
და ამიტომ ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის დაგეგმილი მშენებლობა არ ანაღვლებს. 

სამოქალაქო კოდექსის შესწორებების კონტექსტში, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის 
განსაკუთრებული სტატუსის შენარჩუნების თაობაზე, ასევე კონკორდატით გათვალისწინებული მისი 
უფლებებისა და იმ საპარლამენტო კომისიის შესახებ, რომელსაც სადაო ქონების გადაცემის მონიტორინგი 
ევალებოდა, მთელი  წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა პირდაპირი მოლაპარაკებები სმე-სა და 
ხელისუფლებას შორის. ასევე განიხილებოდა კონსტიტუციითა და საგადახადო კოდექსით სმე-სთვის 
მინიჭებული პრივილეგიები. 

საბჭოთა რეჟიმის დროს ჩამორთმეული ქონების რესტიტუცია ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩებოდა არა 
მხოლოდ სმე-სთვის. ეს თემა აქტუალური იყო სხვა რელიგიური ჯგუფებისთვისაც. რომაულ-კათოლიკური 
ეკლესიისა და სომხური სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ სადაო საკუთრებასთან 
დაკავშირებული კამათი გამჭვირვალე იურიდიული პროცესის მეშევეობით კი არ წყდება, არამედ ყოველ 
ცალკეულ შემთხვევაში სრულიად გამოკვეთილად -  საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის 
პრეტენზიების გათვალისწინებით და მის სასარგებლოდ. კათოლიკური და სომხური სამოციქულო ეკლესიების 
წარმომადგენელთა განცხადებით, ხელისუფლება ამ საკამათო საკითხების გადაწყვეტის ნებას არ იჩენდა, 
რადგან საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მესვეურთა განაწყენებას ერიდებოდა. ხელისუფლებისა 
და სმე-ს წარმომადგენელთაგან შედგენილ ერთობლივ კომისიაში, რომელსაც რელიგიური დანიშნულების 
კულტურის ძეგლთა და სხვა მსგავსი ქონების გადაცემის პროცესის მონიტირინგი უნდა გაეწია, რელიგიურ 



უმცირესობათა ჯგუფების არც ერთი წარმომადგენელი არ იქნა შეყვანილი. არ შემუშავებულა არანაირი 
ოფიციალური საშუამავლო მექანიზმი სმე-ს, რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფებსა და სახელმწიფოს შორის, 
რომლის გამოყენებაც შეიძლებოდა ხსენებულ ქონებასთან დაკავშირებული დავის დროს. არასამთავრობო 
ორგანიზაციები და უმცირესობათა ჯგუფის წევრები შეშფოთებას გამოთქვამდნენ სადაო საეკლესიო ქონების 
საკითხის გადაუჭრელობის გამო. ზოგიერთი ამ ნაგებობათაგანი გაუმაგრებლობის გამო ინგრეოდა, 
მაგალითად, სურბ ნიშანის ეკლესია თბილისში. 10 იანვარს ტაძარს ცეცხლი გაუჩნდა, რომელმაც მისი ერთ-
ერთი საყრდენი სვეტი დაასუსტა, 14 მაისს კი ეკლესიას სამრეკლო ჩამოენგრა. სმე-სა და სომხეთის 
სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენელები ერთნაირად ადასატურებენ, რომ ეს სადაო ნაგებობა 
ღვთისმსახურებისთვის უკანაკსნელად საბჭოთა პერიოდამდე იქნა გამოყენებული. 

გაურკვეველი რჩება ხუთი ეკლესიის ბედი თბილისში და ერთისა - ახალციხცეში, მათზე ქართული 
მართლმადიდებლური და სომხური სამოციქულო ეკლესია ერთდრულად აცხადებენ პრეტენზიას, ამათ გარდა 
კი სულ მცირე 30 ისეთი ეკლესია რჩება სადაო, რომლებზეც უფლებას აცხადებს სომხური სამოციქულო 
ეკლესია. კათოლიკური ეკლესიის განცხადებით, ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდეგ 5 კათოლიკური ეკლესია გადაეცა. ებრაული და მუსლიმური თემებიც აცხადებენ პრეტენზიას 
რამდენიმე მეჩეთზე და სინაგოგაზე, რომლებიც ამჟამად სახელმწიფო საკუთრებაში იმყოფება, როგორც ქვეყნის 
კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები. 

თბილისის ორივე სინაგოგა სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენს. ერთ-ერთი მათგანი ახალი 
რესტრავრირებულია და ებრაულ თემს სიმბოლური იჯარით, თვეში $ 0.60-ად აქვს გაფორმებული. გასულ 
წელს სახელმწიფოს არ დაუბრუნებია ახალციხის რაბათში მდებარე კათოლიკური ეკლესია რომაულ-
კათოლიკური ეკლესიისათვის, მხოლოდ იჯარით მისცა კათოლიკურ თემს ასი წლის ვადით, ნომინალური 
ღირებულებით. რომაულ-კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უდეში საბჭოთა 
კავშირის დაშლის შემდეგ სმე-სთვის გადაცემულ კათოლიკურ ეკლესიას საქართველოს მართლმადიდებლური 
ეკლესია იმგვარ რესტავრაციას უკეთებდა, რომ კათოლიკური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი 
ელემენტები სრულიად მოშლილია და ისინი მართლმადიდებლური ელემენტებითაა ჩანაცვლებული, მაშინ, 
როდესაც 2006 წელს სახელმწიფოს მიერ ამ ეკლესიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადება 
სახელმწიფოს ავალდებულებდა, მისი აუთენტურობა ხელუხლებლად შეენარჩუნებინა. სახელმწიფო მართლაც 
ჩაერია რესტავრაციის პროცესში და სმე-ს მოსთხოვა, რომ მისი აღდგენისას დაცული ყოფილიყო ნაგებობის 
თავდაპირველი იერსახე. 

ამ წლის განმავლობაში ხელისუფლებამ 24 მეჩეთს მიანიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, 
რითაც სახელმწიფოს ვალდებულება დაეკისრა, დაეცვა ეს ნაგებობები არქიტექტურული იერსახის 
თვითნებური შეცვლისაგან. ადიგენის რაიონში რამდენიმე უმოქმედო მეჩეთი, რომლებიც სტალინის ხანაში ამ 
ტერიტორიიდან დეპორტირებული თურქი მესხების აშენებულია, ახლა ბოსლადაა გადაქცეული. 
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ტოლერანტის“ მონაცემების თანახმად, მუსლიმანურმა თემმა, მცდელობების 
მიუხედავად, ამ მეჩეთების ხელახლა ამოქმედებას ვერ მიაღწია, ამიტომ ადგილობრივი მუსლიმები რეგიონის 
სხვა მეჩეთებში ლოცულობენ. აღდგენითი სამუშაოები გრძელდებოდა ცოტა ხნის წინ დაბრუნებულ 
რელიგიურ ნაგებობებშიც, რაც ნაწილობრივ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხებით გახდა შესაძლებელი, 
იმ მოტივით, რომ აღსადგენი ნაგებობები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებადაა მიჩნეული. რელიგიური 
უმცირესობების სხვა ჯგუფები აცხადებენ, რომ სახელმწიფო ნეიტრალური მიზეზითა და თანაბრობის 
პრინციპით არ ანაწილებს სარესტავრაციო თანხებს. 2012 წლის განმავლობაში საქართველოს კულტურის 
სამინისტრომ იმ რელიგიურ ნაგებობათა აღსადგენად, რომლებიც კულტურის ძეგლებადაა მიჩნეული, 13 
მილიონი ლარი ( $ 7.8 მილიონი) გამოჰყო, ამ თანხიდან 3%, ანუ 409 000 ლარი ($ 245 000) სურბ-
ნიშანის, ანუ ერთ-ერთი იმ სადაო ეკლესიის ცენტრალური სვეტების გასამაგრებლად, რომელზეც პრეტენზიას 



ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია აცხადებს. ახალციხის მუნიციპალიტეტმა თანხები გამოჰყო ერთი 
მეჩეთის აღსადგენად. 

წლის დასასრულისთვის სახელმწიფოს  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრირებული ჰყავდა 
რელიგიურ უმცირესობათა 14 ჯგუფი, აქედან კათოლიკური ეკლესიის სამი განშტოება, ორი მუსლიმანური 
ჯგუფი, ლუთერანელები, იეზიდები, ორი იუდაისტური ჯგუფი, სომხეთის სამოციქულო ეკლესია და 
ევანგელისტი ბაპტისტები. სხვა რელიგური უმცირესობების ჯგუფები წლის ბოლოს ჯერ კიდევ არ იყვნენ 
რეგისტრირებულები, მათ შორის, მეშვიდე დღის ადვენტისტები და იეღოვას მოწმეები. რელიგიური 
ჯგუფების განცადებით, რეგისტრაციის პროცესში მათ დაბრკოლებები არ შექმნიათ. ოქტომბერში სიღნაღის 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იეღოვას მოწმეების ჯგუფს სამლოცველოს ასაგებად ნებართვა ორი დღის 
დაგვიანებით მისცა. იეღოვას მოწმეების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ორ შემთხვევაში, როდესაც 
იეღოვას ორმა მოწმემ სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე უარი განაცხადა და ალტერნატიული 
სამუშაოების შესრულების მოთხოვნით ხელისუფლებას მიმართა, მოთხოვნაზე მათ უარი ეთქვათ და  მხოლოდ 
განმეორებითი მოთხოვნის შემდეგ დაუკმაყოფილდათ. ხელისუფლებამ დააკმაყოფილა იეღოვას ერთი მოწმის 
მოთხოვნა, რომელმაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე და ალტერნატიული სამუშაოების შესრულებაზე 
უარი განაცხადა და ამის გამო დაჯარიმდა, მაგრამ მსგავს შემთხვევებში უარი ეთქვა იეღოვას სამ მოწმეს. 
საქართველოში საპატიმროების უმეტესობას მართლმადიდებლური სალოცავები გააჩნია, მაგრამ საგანაგებო 
არადენომინაციური არე, სადაც ლოცვა სხვა აღმსარებლობის პატიმრებსაც შეეძლებათ, საქართველოს ციხეებს 
არ აქვს. სხვა რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები იმას უჩივიან, რომ პატიმრებს სასჯელაღსრულებით 
სისტემაში არ გააჩნიათ სათანადო არეალი, სადაც საკუთარი რწმენისამებრ შეეძლებოდათ ლოცვა. მუსლიმი 
ლიდერები აცხადებენ, რომ ისლამური წმინდა დღესასწაულის, ნოვრუზ ბაირამის დროს მუსლიმი პატიმრები 
სხვა რელიგიის აღმსარებელ პატიმრებთან ერთად იყვნენ საკნებში ჩაკეტილები და ამის გამო ლოცვა ვერ 
მოახერხეს. სახალხო დამცველის ოფისიცა და პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროც 
აცხადებენ, რომ ისინი ამ საკითხებზე მუშაობენ და გამოსავალს ეძებენ. 

იუდაისტური და მუსლიმური თემებიც აცხადებენ, რომ ციხეების ხელმძღვანელობა არ აძლევს საშუალებას 
მათი აღმსარებლობის პატიმრებს, მოიმზადონ კოშერული თუ ჰალალი საკვები. რამდენიმე რელიგიური 
ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მღვდლები აქტიურად 
ეწევიან პროზელიტიზმს ციხეებში. 

პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა, რომელიც ოქტომბრის საპარალმენტო არჩევნების 
შემდეგ ხელახლა იქნა შედგენილი, ორი ფუნდამენტალისტური დაჯგუფების: მართლმადიდებელ მშობელთა 
კავშირისა და მართლმადიდებელ ქრისტიანთა საზოგადოებრივი მოძრაობის რვა წევრს პოლიტიკური 
პატიმრისა და სინდისის პატიმრის კვალიფიკაცია მისცა, იმ მოტივით, თითქოს მათი დაპატიმრება  მათი 
გამოხატვის თავისუფლებისა და რელიგიის თავისუფლების უფლების დარღვევით მოხდა. 

2011 წლის მარტში სხვადსხვა სასამართლომ ამ რვა პირს ოთხნახევარი წლით თავისუფლების აღკვეთა 
მიუსაჯა იმის გამო, რომ ისინი ტელევიზიის შენობაში შეიჭრნენ და რელიგიური თავისუფლებისადმი 
მიძღვნილი თოქ-შოუს მონაწილეებს შეურაცხყოფა მიაყენეს. ორ პირს ბრალად ის ედებოდა, რომ ილია 
ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში რელიგიური თავისუფლების მოთხოვნით გამართულ მიტინგზე მისი 
მონაწილეები შეურაცხყვეს და ანგარიშსწორებით ემუქრებოდნენ ამავე უნივერსიტეტის რექტორს, რომელმაც ამ 
დაწესებულებაში სმე-ს შეურაცხყმყოფელი წიგნის პრეზენტაცია დაუშვა. სახალხო დამცველის ოფისი 
აცხადებს, რომ 2010 წლის შემდეგ რელიგიურ უმცირესობებზე თავდასხმებმა იკლო - კერძოდ, მას შემდეგ, 
რაც ეს პირები დაპატიმრებულ იქნენ. ოფისი შეშფოთებას გამოთქვამდა, რომ ხსნებული პირებისთვის მსგავსი 
კვალიფიკაციის მინიჭებას რელიგიური უმცირესობების ხელახალი დევნა და მათზე თავდასხმები არ 
წაეხალისებინა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის ერთი გამოძიება წამოიწყო რელიგურ 



რიტუალში ძალადობრივი ჩარევის გამო და ხუთი ისეთი საქმე გახსნა, რომელიც რელიგიური დევნის ფაქტებს 
შეიცავდა. 

სახალხო დამცველის ოფისი იუწყებოდა, რომ რელიგიური უმცირესობის ჯგუფებისგან წლის განმავლობაში 
ოფისში 11 საჩივარი შევიდა, რომლებშიც სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხრიდან  მათ რელიგიურ 
რიტუალებში ჩარევა ფიგურირებდა. მათ შორის იყო ინციდენტი, როცა სოფელ ორხევის მკვიდრი ქალი 
თანასოფლელებს მოუწოდებდა, მასთან ერთად დაერბიათ ადგილობრივი იეღოველების სამლოცველო 
,,საუფლო დარბაზი“. პოლიციამ ქალი მაშინ დააკავა, როცა ის სოფელ-სოფელ დადიოდა და სიტუაციის 
შემდგომი გამწვავება ასე აღკვეთა.       

31 მაისს იეღოვას მოწმეებმა განაცხადეს, რომ ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მასწავლებელმა მოსწავლე 
ადგილობრივ მართლმადიდებელ მღვდელთან მოსანათლად ისე მიიყვანა, რომ საამისო ნებართვა 
მშობლებისგან არ უთხოვია. მათი ინფორმაციით, სკოლის დირექტორმა და მასწავლებლების შტატმა მისი 
განზარხვის შესახებ იცოდა. წლის ბოლოს გამოძიება ჯერ არ იყო დასრულებული, განათლების სამინისტროს 
ინფორმაციით, მასწავლებელმა მომხდარის გამო გაფრთხილება მიიღო. 

სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით, ხშირად მეორდება შემთხვევები, როდესაც მასწავლებლები ხელს 
უწყობენ სკოლაში მართლმადიდებლური თეოლოგიის გავრცელებას რელიგიური კურსების მეშვეობით, 
საკლასო ლოცვებით, ხოლო სკოლების შენობებში კიდებენ ხატებსა და სხვა რელიგიურ სიმბოლოებს.    

რელიგიურ უმცირესობათა წარმომადგენლები რამდენიმე შემთხვევას აფიქსირებენ, როდესაც სკოლის მაღალ 
კლასებში რელიგიის ისტორიის სწავლება მართლმადიდებლური კატეხიზმოს სწავლების სახეს იღებს. 
სახალხო დამცველის ოფისს რამდენიმე საჩივარი აქვს მიღებული იმის გამო, რომ სკოლებში 
მართლმადიდებლური სიმბოლიკაა გამოფენილი. ზოგიერთ სკოლაში მოწყობილია მართლმადიდებლური 
სამლოცველო ოთახები, რიგ შემთხვევებში, სკოლის შენობებში მართმადიდებლური ეკლესიაა მოწყობილი. 
იმის მიუხედავად, რომ განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტს ევალებოდა, 
გარკვეულიყო მასწავლებლის შეუფერებელი საქციელის გამო შემოსულ საჩივარში, რომელშიც მოსწავლეების 
რელიგიური თავისუფლების დარღვევა აშკარად იკვეთებოდა, უმცირესობის ჯგუფმა პრობლემის შემდგომ 
რკვევაზე თავად თქვა უარი, ვინაიდან მის წევრებს გაუჩნდათ განცდა, რომ სამინისტროს დეპარტამენტის 
ძალისხმევა არაფექტური იქნებოდა, ხოლო მათ კი ეშინოდათ, რომ მათი შვილები შემდეგ სკოლაში ამ 
ინციდენტის გამო იზარალებდნენ. 

სახალხო დამცველის ოფისში შემოსული ინფორმაციის მიხედვით, საჯარო სკოლების ზოგი მასწავლებელი 
გაკვეთილზე აკრიტიკებდა რელიგიური უმცირესობების ჯგუფებსა და მოსწავლეებს, რომლებიც ამ ჯგუფებს 
წარმოადგენდნენ. იმ რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებიც აღმსარებლობით საქართველოს 
მართლმადიდებლურ ეკლესიას არ მიეკუთვნებიან, მათთან ერთად  - სახალხო დამცველის ოფისის 
ტოლარენატობის ცენტრი, დარწმუნებული არიან, რომ ამგვარი საჩივრების არსებობის მიუხედავად, ეს 
პრობლემა პრობლემადვე დარჩება. 

მეშვიდე დღის ადვენტისტებისგანაც იყო ინფორმაცია რამდენიმე შემთხვევის შესახებ, როცა სკოლის 
მასწავლებლები და დირექტორები უარს ამბობდნენ მათ თხოვნაზე, შაბათს დანიშნული გამოცდები 
უმცირესობის ამ წარმომადგენლებისთვის რომელიმე სხვა დღეს გადაეტანათ. მაისში იყო მსგავსი შემთხვევა, 
როცა ქედაში ერთ-ერთ ადვენტისტ მოსწავლეს უარი ეთქვა გამოცდის გადატანაზე, მოსწავლეს რელიგიის 
არჩევანი დაუწუნეს, გააკრიტიკეს და ნიშანი არ გამოაყოლეს, რაკი მას გამოცდა ჩაუბარებელი დარჩა. 



საჯარო სკოლების ბევრ მასწავლებელს აქვს მოლოდინი, რომ მისი მოსწავლე აუცილებლად 
მართლმადიდებელი ქრისტიანი იქნება.  რელიგიურ უმცირესობათა წარმომადგენელი მშობლები ამბობენ, რომ 
მათ შვილებს სკოლაში უკეთესი გარემო ექმნებათ, როცა ისინი საკუთარი ოჯახის რელიგიურ აღმსარებლობას 
მალავენ.     

აფხაზეთი და ე.წ. სამხრეთ ოსეთი ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლს მიღმა რჩებოდა და ამის გამო 
სარწმუნო ინფორმაციის მიღება ამ რეგიონებიდან გაძნელებულია. იეღოვას მოწმეების ჯგუფი აფხაზეთში 
ოფიციალურად აკრძალულია. მათმა ზოგიერთმა თემმა მოახერხა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სამუშაო 
კონტაქტების დამყარება, რაც მათ საშუალებას აძლევთ, რელიგიური შეკრებები და ღვთისმსახურება საჯაროდ 
ჩაატარონ. სამხრეთ ოსეთში იეღოვას მოწმეებს ოფიციალურად არ აღიარებენ, ამის გამო მათ აქამდე 
რელიგიური რიტუალების ჩატარება კერძო სივრცეში უხდებათ. არსებობს ინფორმაცია, რომ ხელისუფლება 
მათ დროდადრო ავიწროვებდა. 

ბაპტისტები, ლუთერანელები და კათოლიკეები აცხადებენ, რომ მათ აფხაზეთის ხელისუფლება არ ზღუდავს, 
თუმცა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია საპირისპიროს ამტკიცებს. ამ უკანასკნელისა და 
საქართველოს ოფიციალური პირების თანახმად, აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება იმ ეკლესიებს უტარებს 
რესტავრაციას, რომლებზეც უფლებებს ისტორიულად საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია აცხადებს, 
მათ შორის, ლიხნის მონასტერზეც, რომელსაც რესტავრაციის დროს მოაშორეს ქართული არქიტექტურისთვის 
დამახასიათებელი ელემენტები. 

სამხრეთ ოსეთში დე ფაქტო ხელისუფლება ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიებს წირვა-ლოცვის 
აღსრულების საშუალებას არ აძლევს ქართული სოფლების ნურის, ერედვის, მონასტრის და გერას 
მიდამოებში. 

სამხრეთ ოსეთში, ახალგორში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იეღოვას მოწმეებს აცნობა, რომ მათ ამიერიდან 
აღარ ექნებათ რელიგიური საქმიანობის უფლება, ხოლო მათი ლიტერატურა ,,ექსტრემისტული 
ლიტერატურის“ სიაში იქნება შეტანილი. 

პირებს, რომლებიც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეთ ცხოვრობენ, სირთულეები ექმნებათ 
ადმინისტრატიული საზღვრის გადაკვეთისას და ოჯახის წევრების საფლავების მონახულებისას, 
განსაკუთრებით, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ხელისუფლება მათ რაიმე აშკარა პრინციპის გარეშე აძლევს 
ან არ აძლევს საზღვრის გადაკვეთის უფლებას, ნებართვას უფრო ხშირად რელიგიურ დღესასწაულებზე 
გასცემს. 

2012 წლის ნოემბერში სახალხო დამცველის ოფისის ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელმა, ბექა 
მინდიაშვილმა რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებული რამდენიმე მოუგვარებელი პრობლემა 
გამოკვეთა, მათ შორის, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ეკლესიების გაურკვეველი სამესაკუთრეო 
სტატუსი. არათანაბარი საგადასახადო სტატუსი, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას 
უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს; საჯარო სკოლების მოუგვარებელი პრობლემა - ეკლესიისა და 
სახელმწიფოს ფუნქციის ერთმანეთისგან გამოუყოფლობა, ასევე,  სასკოლო ქადაგებები/პროზელიტიზმი. 

ივლისში რელიგიათა საბჭომ, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისის ეგიდითაა შექმნილი, სამთავრობო 
სამსახურებისთვის, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისა და მედიაორგანიზაციებისთვის რეკომენდაციების 
სერიები შეიმუშავა, რომლებიც შეიცავდა მოსაზრებებს საგადასახადო კოდექსის რეფორმირებაზე, 
პენიტენციალურ სისტემაში გასატარებელ რეფორმებზე, რომელთა ფარგლებში შესაძლებელი გახდება ყველა 



აღმსარებლობის პატიმრისთვის სამლოცველო სივრცის გამოყოფა; ეს სერიები შეიცავდა რჩევებს იმის შესახებ, 
თუ როგორ გავხადოთ მასწავლებლები თუ სასაწავლო სახელმძღვანელოები კულტურულად სენსიტიურნი, და 
დეტალურ გეგმას საეკლესიო საკუთრებასთან დაკავშირებული დავის გადასჭრელად; ასევე, რეკომენდაციებს 
მედიის უკეთესი მონიტორინგისთვის ტოლერანტული სულისკვეთების დასამკვიდრებლად და რელიგიური 
საკითხების უკეთ გასაშუქებლად. 

რელიგიური უმცირესობების ჯგუფების დღესასწაულთა აღნიშვნის მხრივ სამთავრობო მზადყოფნა მაღალ 
დონეზე იყო: აღდგომაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მადლიერებით მოიხსენია კათოლიკური თემი ,,ქვეყნის 
კულტურის, მეცნიერებისა და ხელოვნების განვითარებაში.“ მან ასევე აღნიშნა სომხური თემის წვლილი, თქვა, 
რომ ,,ქართველი და სომეხი ერები მრავალ უბედობას გადარჩენილი ხალხებია, ხოლო ჩვენს ეკლესიებს დიდი 
წვლილი მიუძღვით მსოფლიოს ქრისტიანული ცივილიზაციის განვითრებაში.“ მარტში, ნოვრუზ ბაირამზე 
პრეზიდენტი მიესალმა საქართველოს მუსლიმ აზერაბიჯანულ მოსახლეობას და განაცხადა: ,, მეამაყება, რომ 
ჩვენ ერთად ვაშენებთ ერთიან სახელმწიფოს, სადაც ყველა კულტურის, აღმსარებლობისა და ეთნიკური 
წარმომავლობის ადამიანი თავს ჩვენი ქვეყნის თანაბარუფლებიან შვილად იგრძნობს.“ 

5 ოქტომებრს, ახალარჩეული პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ებრაულ თემს შაბათის დღესასწაულის 
აღნიშვნისას ეწვია და მულტიკულტურული მოსახლეობის მქონე ქვეყნისთვის ტოლერანტობის მნიშვნელობაზე 
ისაუბრა. მან განაცხადა, ,, მე მინდა საქართველო ისეთ ადგილად გადავაქციო, სადაც ყველა ქართველს, მათი 
რელიგიური აღმსარებლობის მიუხედავად, თანაბარად და პატივისცემით მოეპყრობიან.“ ივანიშვილი 
თბილისის ებრაულ თემს ჰანუკას აღსანიშნავ რამდენიმე ზეიმზეც ეწვია. 

მთავრობის უმოქმედობა 
2 ნოემბერს პოლიცია არ ჩაერია კონფლიქტურ სიტუაციაში, როდესაც სმე-ს მღვდლებმა და 
მართლმადიდებელმა მრევლმა გურიაში, სოფელ ნიგვზიანში გზა გაუდაუკეტეს სალოცავი სახლისკენ მიმავალ 
ადგილობრივ მუსლიმ მლოცველებს და მისი დაკეტვა და მუსლიმების სოფლიდან გასახლება მოითოხვეს. 
ადგილობრივმა მართლმადიდებელმა მღვდელმა განაცხადა, ,,ჩვენ მათ (მუსლიმებს) ვუთხარით, რომ  ამ 
სოფელში მინარეთის აშენებისა და მასობრივი ლოცვის საშუალებას არ მივცემდით“-ო.  ეკა ბესელიამ, 
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ახალდანიშნულმა თავმჯდომარემ, მართლმადიდებელი 
სასულიერი პირებისა და მრევლის ქმედებებს ,,განსხვავებული აზრის გამოხატვა“ უწოდა და განაცხადა, რომ 
სოფლის ყველა მკვიდრის ინტერესი ერთნაირად უნდა იყოს დაცული. 

სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიშში, რომელიც 2012 წელს გამოიცა, აღნიშნულია, რომ 2008-2010 
წლებში რელიგიური დევნისა და რელიგიური ნიშნით დისკრიმანციის 40 შემთხვევა გამოუძიებელი დარჩა. 

ვითარების გაუმჯობესება და პოზოტიური ცვლილებები რელიგიური თავისუფლების დაცვის კუთხით 
27 მარტს პარლამენტმა შესწორებები შეიტანა  სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელთა მიხედვით 
რელიგიური მოტივი ყველა ტიპის დანაშაულის შემთხვევაში დამამძიმებელ გარემოებად იქნა მიჩნეული. 
მართალია, ამ ახალი შესწორებით 2012 წელს არც ერთი დამნაშავე არ დასჯილა, საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაციამ  განაცხადა, რომ ახალი შესწორება რელიგიური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებათა 
შემცირებას შეწყობდა ხელს. 

განყოფილება III. მდგომარეობა რელიგიური თავისუფლების სტრუქტურული დაცვის მხრივ 
  
წლის განმავლობაში იყო ინფორმაცია ადამიანთა იმგვარი სტრუქტურული დევნის, შეურაცხყოფისა და 
დისკრიმანციიის შესახებ, რომელსაც საფუძვლად რელიგიური აღმსარებლობა, რწმენა თუ პრაქტიკა ედო. 



რელიგიურ უმცირესობათა ჯგუფები ქართული ეკლესიისა და ქვეყნის ეროვნული ღირებულებებისათვის 
მოვლენილ საფრთხედ განიხილებოდა. იეღოვას მოწმეები მათ მიმართ განხორციელებული სტრუქტურული 
ძალადობის ექვსი შემთხვევის შესახებ იუწყებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციამ ყველა ამ 
შემთხვევაში საქმე გახსნა, გამოძიება ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი. 31 მაისს იეღოვას ერთი მოწმე მუშტებით 
და წიხლებით სცემეს იმ დროს, როდესაც რუსთავში მოწყობილ იეღოვას მოწმეთა შეხვედრიდან გამოდიოდა. 
იმის მიუხედავად, რომ მსხვერპლის ოჯახმა პოლიციაში საჩივარი შეიტანა, ხოლო თავდამსხმელებმა 
მოგვიანებით დანაშაული აღიარეს და ბოდიში მოიხადეს, პოლიციის გამომძიებელს არ გამოუყენებია სისხლის 
სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები. მან თავდამსხმელთა მობოდიშება საკმარისად ჩათვალა. 

იეღოვას მოწმეებმა აგრეთვე განაცხადეს, რომ 4 ივლისს უცნობმა პირებმა მათი შენობების წინ 
დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერა დააზიანეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათმა წარმომადგენელმა ამ 
ფაქტის შესახებ პოლიციაში განაცხადა და კამერიდან ამოღებული ჩანაწერი, რომელზეც კანონდამრღევთა 
სახეები მკაფიოდ იყო აღბეჭდილი, პოლიციელებს გადასცა, ამ უკანასკნელებს დანაშაულის ეს ფაქტი არ 
გამოუძიებიათ. 

ივნისში ქალაქ ბათუმში სმე-სა და ადგილობრივი ხელისუფლების ლიდერებმა აზიზიეს მეჩეთის შესაძლო 
აღდგენის გასაპროტესტებლად მიტინგი გამართეს. მეჩეთი, რომელიც 1868 წელს ბათუმში ოსმალოებმა ააგეს, 
მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში დაიწვა. მეპროტესტეები იმ დარხეულ ხმებს აყვნენ, თითქოს აზიზიეს 
რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით თურქეთისა და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის საიდუმლო 
მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. 

ზოგიერთი რელიგიური ჯგუფი აცხადებდა, რომ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მღვდლები 
ადგილობრივი უმცირესობების თემთა ლიდერებს აფრთხილებდნენ, თითქოს 1 ოქტომბრის საპარლამენტო 
არჩევნების შემდეგ მათ საკუთარ სოფლებში ღვთისმსახურების აღსრულების საშუალებას აღარავინ მისცემდა. 
ევანგელისტი ბაპტისტების ლიდერები აცხადებდნენ, რომ აგვისტოში თუ სექტემბერში ქართველმა 
მართლმადიდებელმა მღვდელმა კახეთში მათი თემის ერთ-ერთ წევრს უთხრა, რომ არჩევნების დასრულების 
შემდეგ ბაპტისტებს სოფლიდან ,,კინწისკვრით გაყრიდნენ“.    

1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისწინა პერიოდში და შემდგომ უახლოეს ხანებში რელიგიური და 
ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ქსენოფობიური გამონათქვამების სიხშირემ მკვეთრად იმატა. ახალმა 
მთავრობამ მართვის სადავეები 25 ოქტომბერს გადაიბარა. სახალხო დამცველის ოფისისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ინფორმაციით, იმათ შორის, ვინც რელიგიური უმცირესობების მიმართ მსგავსი 
განცხადებებით გამოდიოდა, მართლმადიდებელი სასულიერო პირები, ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის 
აქტივისტები ( რომლებიც შემდგომ პარლამენტის წევრები გახდნენ) და აკადემიური წრეების ზოგიერთი 
წარმომადგენელიც კი იყო. 

29 და 30 ნოემბერს  ქვემო ქართლის რეგიონში, სოფელ წინწყაროში, მართლმადიდებელი ქრისტიანების 
ჯგუფი ადგილობრივ მუსლიმებს ემუქრებოდა და მოთხოვნას უყენებდა, შეეწყვიტათ წინწყაროს მუსლიმთა 
სალოცავ სახლში სიარული. ეს ადამიანები ასევე იმუქრებოდნენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილობრივ 
მუფტის სახლს გადაუწვავდნენ, თავად მას კი სოფლიდან გააძევებდნენ. სოფლის მკვიდრნი მათ უყვიროდნენ, 
,,არ გვჭირდება მეჩეთი სოფელში, სადაც ქრისტიანული ოჯახები ვცხოვრობთ; ნახავთ, რასაც ვიზამთ შემდეგ 
პარასკევს, ომი თუ გინდათ, ომს მიიღებთ.“ კონფლიქტში პოლიცია ჩაერია და ადგილობრივმა მუსლიმებმა 
მომდევნო დღეს ერთად ლოცვა შეძლეს. ამ ინციდენტთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა 
ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომელშიც ნათქვამი იყო, ,, რელიგიის თავისუფლება ამ ქვეყნის 
თითოეული მოქალაქის კონსტიტუციური უფლებაა და ჩვენი მთავრობა ამ უფლების შეზღუდვას არავის 



დაანებებს. სამართალდამცავი ორგანოები თითოეულ ასეთ კანონდარღვევას გამოიძიებენ და ყველა, ვინც ამ 
სამარცხვინო დაპირისპირებაში აღმოჩნდება დამნაშავე, უმკაცრესად დაისჯება.“ 

განყოფილება IV. აშშ-ს მთავრობის პოლიტიკა 
აშშ-ს საელჩო რეგულარულად ურთიერთობს პარლამენტის წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა რელიგიურ 
ჯგუფებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან რელიგიური შემწყნარებლობის დასამკვიდრებლად. აშშ-ს 
მთავრობის მაღალი მოხელეები და საელჩოს წარმომადგენლები რელიგიური თავისუფლების მხარდამჭერ 
საჯარო განცხადებებს აკეთებდნენ და სტრუქტურული შემწყნარებლობის მისაღწევად ხელს უწყობდნენ 
დიალოგს მთავრობასა და რელიგიური უმცირესობის ჯგუფებს შორის. აშშ-ს ელჩი რამდენჯერმე შეხვდა 
საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქს სმე-ს როლზე სამსჯელოდ. 19 აპრილს ელჩი 
მუსლიმთა ერთ-ერთ ლიდერს მარნეულის მეჩეთში შეხვდა და რელიგიურ შემწყანრებლობასა და იმ წვლილზე 
ესაუბრა, რომლის შეტანაც მუსლიმ მოქალაქეებს შეუძლიათ  ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 24 აპრილს 
ელჩმა მონაწილეობა მიიღო სანთლების დანთების ცერემონიალში, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისმა 
ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად მოაწყო.  

19 ოქტომბრის შეხვედრის დროს აშშ-ს ელჩმა და მუფტი ჯემალ პაქსაძემ რელიგიური შემწყნარებლობისა და 
რელიგიური თავისუფლების აუცილებლობაზე და ყველა რელიგიური ჯგუფისათვის, მათ შორის, 
მუსლიმებისთვის ღვთისმსახურების თავისუფლად და შეუზღუდავად  აღსრულების საჭიროებაზე ისაუბრეს; 
განიხილეს ქრისტიანულ ჯგუფებთან ურთიერთობის გონივრული ფორმები, შეეხნენ ბათუმის მეჩეთის 
გვერდით გასართობი ცენტრის მოსალოდნელი მშენებლობის საკითხს. ოქტომბერში აშშ-ს საგანგებო 
წარმომადგენელმა, რომელსაც მუსლიმანურ თემთან ურთიერთობა აბარია, სტუდენტებთან და აკადემიური 
წრეებისა და მუსლიმ ლიდერებთან შეხვედრა გამართა. შეკრებილებმა რელიგიური თავისუფლების 
მნიშვნელოვნებაზე ისაუბრეს. საგანგებო წარმომადგენელმა ადგილობრივ აზერბაიჯანულ სატელევიზიო არხს 
ინტერვიუ მისცა, რომელშიც ხაზი გაუსვა მუსლიმანური თემის როლის მნიშვნელოვნებას ქვეყნის 
საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის. 

1 ოქტომბერს სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხელე იმ სადაო ეკლესიებს ეწვია, რომლებზეც პრეტენზიას 
საქართველოს მართლმადიდებლური და სომხეთის სამოციქულო ეკლესიები ერთდროულად აცხადებენ, 
შემდეგ კი ამ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან იმსჯელა. 

10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღის აღსანიშნავად ელჩმა მრგვალ მაგიდასთან დისკუსიას 
უმასპინძლა, რომელზეც, სხვა საკითხებს შორის, რელიგიური თავისუფლების მნიშვნელოვნებაც იქნა 
განხილული.  წინწყაროს დეკემბრის ინციდენტის შემდეგ, როცა ადგილობრივ მუსლიმებს თანასოფლელებმა 
სალოცავი სახლის გზა გადაუკეტეს, ელჩი ამ სოფელში გაემგზავრა და ადგილობრივ მუსლიმანურ თემს 
შეხვდა, რათა მათი საჭიროებებისა და პრობლემების შესახებ გამოეკითხა და მხარდაჭერა გამოეხატა მათთვის 
ღვთისმსახურების თავისუფლად აღსრულების საკითხში. 

საელჩოს წარმომადგენლები ხელს უწყობდნენ  ხელისუფლებასა და რელიგიური უმცირესობის ჯგუფებს 
შორის იმგვარ დიალოგს, რომელიც სტრუქტურული შემწყნარებლობის დამკვიდრებასა და ქვეყნის 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ ინტეგრირებას მოემსახურებოდა. აშშ-ს საელჩო მცირე გრანტებს გამოჰყოფდა 
იმ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ხელს უწყობს რელიგიური უმცირესობის 
წარმომადგენელ ქალთა წინსვლას პოლიტიკისა და ეკონომიკის სფეროებში, ასევე სამოქალაქო განათლებასთან 
დაკავშირებულ ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც რელიგიურ უმცირესობათა ინტერესებს ემსახურება; 
ზოგადად, ინიციატივებს, რომელთა მიზანი სახელმწიფო ინსტიტუციებსა და რელიგიურ უმცირესობათა 
ჯგუფებს შორის საკომუნიკაციო არხების გაღრმავება-გაუმჯობესებაა.  



 


