
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 
(ამონარიდი) 

 
 
მუხლი 142. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა 
 
1. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა მათი რასის, კანის ფერის, 

ენის, სქესის, რელიგიისადმი დამოკიდებულების, აღმსარებლობის, პოლიტიკური ან 
სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკური, სოციალური, რომელიმე წოდებისადმი 
ან საზოგადოებრივი გაერთიანებისადმი კუთვნილების, წარმოშობის, საცხოვრებელი 
ადგილის ან ქონებრივი მდგომარეობის გამო, რამაც  არსებითად ხელყო ადამიანის 
უფლება, 

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე.  

2. იგივე ქმედება:  
ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;  
ბ) რამაც  მძიმე შედეგი გამოიწვია,  
-ისჯება  ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან  საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 
წლამდე ან უამისოდ. 

 
 

მუხლი 1421. რასობრივი დისკრიმინაცია 
 
1. რასობრივი დისკრიმინაცია, ესე იგი ქმედება, ჩადენილი ეროვნული ან 

რასობრივი მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების, ეროვნული პატივისა და 
ღირსების დამცირების მიზნით, აგრეთვე რასის, კანის ფერის, სოციალური 
კუთვნილების, ეროვნული ან ეთნიკური წარმომავლობის ნიშნით ადამიანის 
უფლებების პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეზღუდვა, ანდა იმავე ნიშნით 
ადამიანისათვის უპირატესობის მინიჭება,  

-ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: 
ა) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი 

ძალადობის გამოყენების მუქარით; 
ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,- 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (28.04.2006. 
N2937) 

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება: 
ა) ჩადენილი პირთა ჯგუფის მიერ; 
ბ) რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,- 



ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. (28.04.2006. 
N2937) 

 
 
მუხლი 155. რელიგიური წესის აღსრულებისათვის 

უკანონოდ ხელის შეშლა 
 

1. ღვთისმსახურების ან სხვა რელიგიური წესისა თუ ჩვეულების 
აღსრულებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა  ძალადობით ან  ძალადობის  მუქარით, 
ანდა თუ მას ახლდა მორწმუნის ან ღვთისმსახურის რელიგიური გრძნობის  
შეურაცხყოფა,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით  ვადით ორ წლამდე.   

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, 
-ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან ხუთ წლამდე, 

თანამდებობის დაკავების ან  საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ 
წლამდე ან უამისოდ. 

 
 
მუხლი 166. პოლიტიკური, საზოგადოებრივი ან რელიგიური 

გაერთიანების შექმნისათვის ან მისი 
საქმიანობისათვის ხელის შეშლა 
 

პოლიტიკური, საზოგადოებრივი ან რელიგიური გაერთიანების შექმნისათვის 
ან მისი საქმიანობისათვის  უკანონოდ ხელის შეშლა ძალადობით, ძალადობის 
მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით,  

-ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან 
თავისუფლების შეზღუდვით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე 
ვადით.  

 
 


