სასამართლო შენობების მისაწვდომობის შეფასება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
ჩატარდა 65 სასამართლო შენობის მონიტორინგი
მთელი ქვეყნის მასშტაბით
პროცესი
შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
საერთაშორისო ექსპერტი
შშმ პირთა საკითხებზე სპეციალიზებული იურისტები
შშმ პირები

გაიმართა შეხვედრები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებთან
შემუშავდა კითხვარი საველე სამუშაოებისთვის

ჩატარდა 40 სასამართლოს მისაწვდომობის სისტემური აუდიტი

25 სასამართლოს პარალელურად დაეგზავნა საველე
სამუშაოების ჩასატარებელი კითხვარი

დამუშავდა საველე სამუშაოებიდან მიღებული
რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემები

მომზადდა რეკომენდაციები

მიგნებები
სასამართლოთა უმეტესობას სჭირდება მოდიფიცირება მათი სერვისებისა და შენობების
მისაწვდომობისთვის;
ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირებისათვის სერვისები მისაწვდომია რამდენიმე
სასამართლოში, თუმცა სენსორული შეზღუდვის მქონე პირებს ასეთი შესაძლებლობა არცერთ
სასამართლოში არ აქვთ;
სასამართლო შენობების ძალიან დიდ ნაწილს არ უკავშირდება მისაწვდომი მუნიციპალური
ტრანსპორტი, ახლოს არ მდებარეობს ასეთი ტრანსპორტის გაჩერება;
სასამართლო შენობების უმეტესობას არ გააჩნია ორგანიზებული ეზო და პარკინგი, რომლებიც
შშმ პირებს მისცემს შენობამდე უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად გადაადგილების საშუალებას;
ყველა სასამართლო შენობაში გამოწვევაა მისაწვდომი საინფორმაციო დაფების,
საინფორმაციო ნიშნების, გზის მანიშნებლებისა და ტაქტილური რუკების არარსებობა;
სასამართლო შენობების პანდუსები, ასევე, შიდა და გარე კიბეები, ძირითადად, არ
აკმაყოფილებს მისაწვდომობის დამტკიცებულ სტანდარტს;
არსებული სიგნალიზაციის სისტემა და უსაფრთხოების ნორმები არ ითვალისწინებს შშმ პირთა
საჭიროებებს;
შენობებში განთავსებული საინფორმაციო სერვისები, მათ შორის, თანამშრომლებთან
კომუნიკაციის საშუალებები, საჩივრის ყუთები და ტაბლოები მიუწვდომელია შშმ პირთათვის;
შენობების უმრავლესობაში სართულები ერთმანეთს არ უკავშირდება მისაწვდომი ლიფტით, ან
მობილობის შეზღუდვის მქონე პირთა გადაადგილების სხვა საშუალებებით;
თითქმის ყველა შენობაში ნაფიც მსაჯულთა დარბაზები მიუწვდომელია შშმ პირთათვის, თუმცა
სხვა სხდომათა დარბაზები ზოგან მისაწვდომია, ან იძლევა ამის საშუალებას მოდიფიცირების
შემთხვევაში;
როგორც მოქალაქეების, ისე თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი თითქმის ყველა სანიტარული
კვანძი (ერთი გამონაკლისის გარდა) მიუწვდომელია შშმ პირთათვის;
ბრალდებულებისთვის მოწყობილი სივრცეები, ძირითადად, არ არის მორგებული შშმ პირებზე;
მოწმეთა და ექსპერტთა ტრიბუნები ვერ აკმაყოფილებს მისაწვდომობის სტანდარტს;
შშმ მოსამართლეებისთვის მიუწვდომელია როგორც დარბაზები, ისე სამუშაო ოთახები;
საქმის გაცნობის ოთახები და კაფეტერიები, არსებობის შემთხვევაში, არ შეესაბამება
მისაწვდომობის სტანდარტს.
ანგარიში მოამზადა ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR), ევროპის საბჭოს
პროექტის - „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მხარდაჭერით. ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები
შეიძლება არ ასახავდეს ევროპის საბჭოს ოფიციალურ პოზიციას.

