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საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს
ბატონ დავით ზალკალიანს

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს
ქალბატონ თეა წულუკიანს

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს
ბატონ ლევან დავითაშვილს

საქართველოს ფინანსთა მინისტრს
ბატონ ლაშა ხუციშვილს

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს
ბატონ ირაკლი ქარსელაძეს

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს
ბატონ რატი ბრეგაძეს

  საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს
ბატონ ვახტანგ გომელაურს

საქართველოს თავდაცვის მინისტრს
ბატონ ჯუანშერ ბურჭულაძეს

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს
ქალბატონ ნათელა თურნავას

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს
ბატონ მიხეილ ჩხენკელს

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში  სახელმწიფო მინისტრს 
ქალბატონ თეა ახვლედიანს



ქალბატონებო და ბატონებო,

თქვენი ინფორმირების და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების დროს საკითხის 
გათვალისწინების მიზნით, გიზიარებთ ინფორმაციას საქართველოს სახალხო დამცველის 
მიერ 2021 წლის 25 აგვისტოს გაკეთებული საჯარო განმარტებისა  და 2021 წლის 26 
აგვისტოს მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე. 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების და უმძიმესი ეპიდვითარების გამო, რაც 
ინდივიდუალურად და კოლექტიურად სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანების 
ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, სახალხო დამცველის შეფასებით ვაქცინაციის დაჩქარებას 
არსებითი მნიშვნელობა აქვს.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველმა საფუძვლიანად შეისწავლა როგორც 
უახლესი საერთაშორისო გამოცდილება, ასევე ეროვნული კანონმდებლობა ადამიანის 
უფლებების ჭრილში და მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრების გარკვეულ 
სფეროებში როგორიცაა - ჯანდაცვა, სოციალური მომსახურება, განათლება, საჯარო 
სამსახური - კორონა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის საბუთის წარმოდგენის 
დავალდებულება არ წარმოადგენს დისკრიმინაციულ, ან უფლებების შემლახავ პრაქტიკას.  

შესაბამისად, დამსაქმებლებს, ასევე მომსახურების გამწევს პირებს უფლება აქვთ 
დასაქმებულს ან მომხმარებლებს მოსთხოვონ სრული ვაქცინაციის ჩატარების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი ან PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის სისტემატურად 
წარმოდგენა. აღნიშნული წესები უნდა ითვალისწინებდეს გამონაკლისებს (მაგალითად, 
სამედიცინო ცნობა ვაქცინაციის მიზანშეუწონლობის თაობაზე) ასევე, გონივრული 
მისადაგების ღონისძიებებს.

ასევე, დისკრიმინაციულ პრაქტიკად არ არის აღიარებული რეგულაციები, რომლის 
თანახმადაც, განსაზღვრულ საჯარო ადგილებში შესვლა შესაძლებელია ვაქცინირებული 
ადამიანების, ხოლო არავაცინირებული პირებისთვის ტესტის უარყოფითი პასუხის 
წარმოდგენის შემთხვევაში. ზოგიერთ ქვეყანაში ამგვარ სივრცეებში უშვებენ იმ 
ადამიანებსაც, რომელთაც ბოლო პერიოდში კოვიდ 19 გადაიტანეს და აქვთ ამის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი.

საერთაშორისო პრაქტიკით, ვაქცინაციის ჩატარების დავალდებულება მართალია, 
გამოიწვევს ინდივიდების უფლებებში ჩარევას, თუმცა ასეთი ჩარევა გამართლებულია 
მაშინ, როდესაც ის ემსახურება ლეგიტიმურ მიზანს - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და 
აღნიშნულით ადამიანების სიცოცხლის დაცვას. შექმნილი ვითარების ფონზე, ვაქცინაცია 
უნდა განიმარტოს არა მხოლოდ როგორც ინდივიდუალური უფლება, არამედ როგორც 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობის სიცოცხლის გადარჩენისთვის 
აუცილებელი კოლექტიური პასუხისმგებლობა.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველმა აპარატში უსაფრთხო გარემოს 
შექმნისა და იმ პირთა დაცვის მიზნით, ვისთანაც აპარატის თანამშრომლებს აქვთ 
ურთიერთობა, მიიღო ასევე შესაბამისი გადაწყვეტილება კოვიდ საბუთის წარდგენის 
ვალდებულების. ბრძანების თანახმად, სახალხო დამცველის აპარატის ყველა 
თანამშრომელი ვალდებულია წარადგინოს სრული ვაქცინაციის დამადასტურებელი 

https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-kveqanashi-shekmnil-epidemiologiur-vitarebastan-dakavshirebit
https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelis-aparatis-tanamshromlebs-samsakhurshi-kovid-sabutis-tsardgenis-valdebuleba-daekisrat
https://ombudsman.ge/res/docs/2021082712575036891.pdf


დოკუმენტი ან კვირაში ერთხელ, საკუთარი ხარჯით აღებული PCR ტესტის უარყოფითი 
პასუხი.

კოვიდ საბუთის გარეშე სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელი არ დაიშვება არც 
სამსახურში და არც სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად ოფისს გარეთ 
(გარდა დისტანციურად მუშაობისა); ხოლო, გამოუცხადებლობა ანდა სამსახურებრივი 
მოვალეობების შეუსრულებლობა ჩაითვლება არასაპატიოდ.

გამონაკლისის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ იმ თანამშრომლებმა, რომელთაც 
ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ვაქცინაზე სამედიცინო უკუჩვენება ან 
დროებითი უკუჩვენება აქვთ (მათ შორის, კოვიდ 19-ით ავადობის შემდგომი პერიოდი), 
უნდა წარადგინონ ექიმის მიერ გაცემული დოკუმენტი, სადაც პირდაპირ იქნება მითითება 
ვაქცინაციის ჩატარების შეუძლებლობის შესახებ. ამ შემთხვევაში, სახალხო დამცველის 
აპარატი, თანამშრომლის მიერ დაკავებული პოზიციის სპეციფიკიდან და სამსახურის 
საჭიროებებიდან გამომდინარე, იმსჯელებს მისთვის განსხვავებული სამუშაო რეჟიმის 
დადგენის შესახებ, ანდა დროებითი უკუჩვენების პერიოდში, აპარატის ხარჯით PCR 
ტესტის ჩატარების თაობაზე.

გისურვებთ ჯანმრთელობას,

ნინო ლომჯარია

სახალხო დამცველი

.


		2021-09-03T12:11:11+0400




