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ნაწილი 1. კვლევის შესახებ

თავი 1. შესავალი

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, „ბავშვის მიმართ 
ნებისმიერ ქმედებათა განხორციელებისას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის 
მათი განმახორციელებელი, - სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, 
რომლებიც მუშაობენ სოციალური დაცვის საკითხებზე, სასამართლოები, 
ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორგანოები - უპირველესი 
ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის 
უკეთ უზრუნველყოფას.“1 აღნიშნული კონვენცია ასევე ადგენს კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი ბავშვის საპროცესო გარანტიებს მართლმსაჯულების 
სფეროში.2

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემა უნდა ითვლებოდეს 
თითოეული სახელმწიფოს ეროვნული განვითარების განუყოფელ 
ნაწილად, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების დაცვას და საზოგადოებაში 
მართლწესრიგის შენარჩუნებას.3

გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია მოითხოვს სახელმწიფოებისაგან 
ისეთი პროცედურების შემუშავებას, რომლებიც საშუალებას იძლევა, 
ბავშვების საქმეები განხილული და მოგვარებული იქნეს  სასამართლო  
საქმისწარმოებისათვის ან   სასამართლო  პროცესისათვის  მიმართვის 
გარეშე, როდესაც ეს შესაფერისი და სასურველია, ადამიანის უფლებებისა და 
სამართლებრივი გარანტიების სრული დაცვით.4 გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კომიტეტის რეკომენდაციით, კანონმდებლობა უნდა შეიცავდეს სპეციალურ 
დებულებებს, რომლებშიც მითითებული იქნება, რა  შემთხვევებშია 
განრიდება დასაშვები და არეგულირებდეს ამ მიმართულებით პოლიციის, 
პროკურატურის და/ან სხვა შესაბამისი უწყებების გადაწყვეტილების მიღების 
უფლებამოსილებას.5

2010 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა 
ცვლილება, რომლის თანახმად, ამოქმედდა კანონთან კონფლიქტში 
მყოფი არასრულწლოვნების განრიდებისა და მედიაციის მექანიზმი. ასევე, 
ზემოაღნიშნული პრინციპების სულისკვეთებით იყო ნაკარნახევი 2015 წელს 
საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღება 
პარლამენტის მიერ, რომელიც ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 იანვარს. 
1 გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია მ.3 (1.).
2  იქვე, მ.40.
3  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელდების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 1.4.
4  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტი; იხ., 
აგრეთვე, პეკინის წესების მე-6 და მე-11 წესები.
5  ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 27.



4

აღნიშნულმა დოკუმენტმა უფრო გაშალა განრიდებისა და მედიაციის 
პროგრამის არეალი და არასრულწლოვნების გარდა, გავრცელდა 18-
21 წლამდე ასაკის პირებზე. გარდა ამისა, აღნიშნული მექანიმზი უკვე 
გამოიყენება მძიმე და ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში, როცა 
საწყის ეტაპზე იგი მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე ვრცელდებოდა.

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ქმნის მხოლოდ 
ზოგად ჩარჩოს. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ნორმების პრაქტიკული 
იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს 
გავაანალიზოთ არსებული პოლიტიკისა და პრაქტიკის დადებითი და 
უარყოფითი მხარეები.

ვიწრო გაგებით, კანონმდებლობის რეფორმა გულისხმობს მხოლოდ 
არსებული კანონის შეცვლას ან ახალი კანონის მიღებას. თუმცა 
პრაქტიკაში აღნიშნული პროცესი გაცილებით მრავალმხრივია და სცდება 
სამართლებრივი ჩარჩოს უბრალო გადასინჯვას და მასში ცვლილებების 
შეტანას. საკანონმდებლო რეფორმა მოიცავს:
•	 პოლიტიკის, საბიუჯეტო და ადამიანური რესურსების გათვალისწინებას;
•	 ინსტიტუციური შესაძლებლობებისა და ინსტიტუციათა შორის 

კომუნიკაციის სისტემის შეფასებას;
•	 პროფესიულ გადამზადებასა და პროფესიულ პრაქტიკას;
•	 კანონის იმპლემენტაციის პროცესის დაგეგმვასა და განხორციელებას;
•	 გარდამავალ ეტაპზე გასატარებელ ღონისძიებებს6;
•	 იმპლემენტაციის პროცესში მონიტორინგისა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემას.

პეკინური წესების თანახმად: „ძალისხმევა უნდა იქნეს მიმართული, რომ 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ადმინისტრირების 
ფარგლებში შეიქმნას მუდმივი შეფასებითი გამოკვლევის მექანიზმი და 
შეგროვდეს და გაანალიზდეს სათანადო მონაცემები და ინფორმაცია 
ადმინისტრირების შეფასების, მომავალში გაუმჯობესებისა და რეფორმირების 
მიზნით.“7 გარდა ამისა, გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი ხაზს უსვამს, 
რომ - „(...) განხილული პრინციპებისა და უფლებების სრულად დაცვის 
მიზნით, საჭიროა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აღსრულების 
ეფექტური ორგანიზება და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ფართო 
სისტემის შექმნა.“8

განრიდება-მედიაციის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, არ 
განხორციელებულა განრიდება-მედიაციის პროცესის დეტალური 
ანალიზი გარე აქტორების მხრიდან. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული 

6  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო 
მითითებები, 2011 წ, გვ.12.
7  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“),  წესი 30.3.
8  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი N10, პ.90.
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მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ, დეტალურად გაანალიზდეს განრიდება-
მედიაციის პროცესი, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების და 
პრაქტიკაში მათი განხორციელების, ასევე პოლიტიკის დონეზე. სისხლის 
სამართლის პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ 
მიდგომებს. კვლევების/ანალიზის გამოყენება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პოლიტიკის საფუძვლად საყოველთაოდ აღიარებულია 
მნიშვნელოვან მექანიზმად, რათა პრაქტიკა შეესაბამებოდეს თეორიაში 
არსებულ მიღწევებს და მოხდეს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
სისტემის განვითარება და გაუმჯობესება. მუდმივი კავშირი კვლევებსა და 
პოლიტიკას შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებისათვის.9 მნიშვნელოვანია, რომ შეგროვდეს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პრაქტიკისა და ადმინისტრირების 
შესახებ ზუსტი, დეტალიზებული მონაცემები და გაკონტროლდნენ 
ისინი. ეფექტიანი მონიტორინგი და შეფასების სისტემა იძლევა ასევე 
შესაძლებლობას, დაიგეგმოს რესურსების მიზნობრივი გამოყენება.

თავი 2. კვლევის მიზანი

კვლევის მიზანია შეისწავლოს არასრულწლოვნების განრიდების და 
განრიდება-მედიაციის პროცესი პროგრამის ამოქმედებიდან დღემდე, 
გააანალიზოს კანონმდებლობის და პრაქტიკის დონეზე არსებული 
გამოწვევები და შეიმუშავოს შესაბამისი რეკომედაციები.  

თავი 3. კვლევის ამოცანები

1. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესში ადგილობრივი 
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან მიმართებაში;

2. საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა;

3. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართულ 
არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების რაოდენობრივი დინამიკის 
შესწავლა მისი ამოქმედებიდან 2017 წლის პირველი ნახევრის 
ჩათვლით;

4. განრიდების და განრიდება-მედიაციის ადგილობრივი პრაქტიკის 
შესწავლა. 

9  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 30, კომენტარი.
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თავი 4. კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის მეთოდოლოგია ემყარება შემდეგი სახის ინსტრუმენტებს:

1. ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან მიმართებაში;

2. საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა;
3. საჯარო ინფორმაციის ანალიზი;
4. ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები.
1) ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან.

განხორციელდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში 
ადგილობრივი კანონმდებლობის10 დეტალური და შედარებითი ანალიზი 
საერთაშორისო სტანდარტებთან11 მიმართებაში. შედარებითი ანალიზის 
დროს აქცენტი გაკეთდა შემდეგ საკითხებზე: განრიდების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი უწყებები; განრიდების 
წინაპირობები; გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები; განრიდების პროგრამის 
სახეები; აღდგენითი მართლმსაჯულების კომპონენტების გამოყენება და 
სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. ანალიზის დროს დეტალურად აღიწერა 
ადგილობრივ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებში 
ასახული პროცედურები, ერთგვაროვანი  და განსხვავებული ნორმები 
(რეგულაციები). 

2) საუკეთესო პრაქტიკის ანალიზი

განხორციელდა სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების ანალიზი განრიდების 
და განრიდება-მედიაციის მექანიზმის გამოყენებასთან დაკავშირებით. 
10  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ; 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ; სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 
დირექტორის ბრძანება N384/ს განრიდებისა  და  მედიაციის  პროგრამაში  ჩართული  
მედიატორების  საქმიანობის წესისა  და  სამუშაო  დოკუმენტაციის  დამტკიცების  თაობაზე; 
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N668 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე პირების სპეციალიზაციის 
სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N109/ნ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
დებულების თაობაზე.
11  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო სასჯელების შესახებ 
(„ტოკიოს წესები“), გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი N10 და ამ 
კომიტეტის სხვა განმარტებები. 
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კვლევაში წარმოდგენილია - ინგლისში და უელსში, ახალ ზელანდიაში, 
კანადაში, ჰოლანდიაში და ფილიპინებში განრიდება-მედიაციის პროგრამის 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმები და მათი პრაქტიკაში 
განხორციელების საკითხები. აღნიშნული ქვეყნები შეირჩა, რათა 
წარმოდგენილი იყოს განრიდება-მედიაციის პროგრამის თავისებურებები, 
განსხვავებულ რეგიონებსა და სამართლებრივი სისტემის მქონე ქვეყნებში 
(ჩრდილოეთ ამერიკა, ევროპა, წყნარი ოკეანის აუზის ქვეყნები).

3) საჯარო ინფორმაციის ანალიზი

რაოდენობრივი ინფორმაცია განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების შესახებ 
კვლევითი ჯგუფის შესაბამისი წერილობითი  მოთხოვნის საფუძველზე, 
მიღებულია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს სსიპ - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (შემდგომში - 
პრობაციის ეროვნული სააგენტო), საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის (შემდგომში - დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრი) და საქართველოს მთავარი პროკურატურისგან. 
ინფორმაციის მოძიება მოხდა აგრეთვე ვებ-რესურსების საშუალებით (http://
www.pog.gov.ge/ http://ganrideba.ge/).

მიღებული რაოდენობრივი მონაცემები გაანალიზებულია განრიდებულთა 
რაოდენობის, სქესის, ასაკის და დანაშაულის კარეგორიების მიხედვით. 

საჯარო ინფორმაციის ფორმით მიღებულია აგრეთვე მონაცემები 
განრიდებულებისთვის, სხვადასხვა წლების განმავლობაში შეთავაზებული 
სერვისებისა და პროცესში ჩართულ თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ. 

4) ინტერვიუები და ფოკუს ჯგუფები

განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პრაქტიკის შესწავლის მიზნით, 
გამოყენებულ იქნა ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუსა და ფოკუს 
ჯგუფის მეთოდი. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო განრიდების და განრიდება-
მედიაციის პროცესში ჩართული სახელმწიფო უწყებებებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, არასრულწლოვნებმა და მათმა 
საპროცესო წარმომადგენლებმა (შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს (შემდგომში - 
სოციალური მომსახუროების სააგენტოს) სოციალურმა მუშაკებმა). 

კვლევის მონაწილეები: კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 4-მა მოსამართლემ, 
9 პროკურორმა, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 9 სოციალურმა მუშაკმა, 
3-მა მედიატორმა,  არასამთავრობო ორგანიზაციის 7-მა წარმომადგენელმა, 
15-მა განრიდებულმა და 13-მა საპროცესო წარმომადგენელმა. სულ  
ჩატარდა 5 ფოკუს ჯგუფი, 37 ინტერვიუ და გამოკითულ იქნა 60 რესპოდენტი. 

შერჩევის პროცედურა: სახელმწიფო უწყებებიდან (სასამართლო, 
პროკურატურა, პრობაციის ეროვნული სააგენტო, დანაშაულის პრევენციის 
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ცენტრი, სოციალური მომსახურების სააგენტო) კვლევაში მონაწილეობა 
მიიღეს იმ რესპოდენტებმა, რომლებიც ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე 
წარადგინეს ზემოთ აღნიშნულმა უწყებებმა მათ დაქვემდებარებაში მომუშავე 
პირებიდან. რესპოდენტები წარმოადგენდნენ როგორც აღმოსავლეთ, ასევე 
დასავლეთ საქართველოსს (25 რესპოდენტი აღმოსავლეთ საქართველოდან 
და 12 რესპოდენტი დასავლეთ საქართველოდან). 

რესპოდენტები შეირჩა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც 
ახორციელებდნენ  პროექტებს განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პროგრამასთან დაკავშირებით, როგორც აღმოსავლეთ (5 რესპოდენტი), 
ასევე დასავლეთ საქართველოში (2 რესპოდენტი). მიმართვის საფუძველზე, 
აღნიშნული ინფორმაცია მოწოდებულ იქნა პრობაციის ეროვნული 
სააგენტოდან.

კვლევის ერთ-ერთ განმახორციელებელს წარმოადგენს არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო 
რეაბილიტაციის ცენტრი“ (GCRT), რომელიც წლების განმავლობაში სთავაზობს 
სერვისებს განრიდებულ არასრულწლოვნებს. შესაბამისად, კვლევაში 
მონაწილე პირების შერჩევა განხორციელდა აღნიშნულ არასამთავრობო 
ორგანიზაციაში გადმომისამართებული იმ არასრულწლოვნებიდან, 
რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს კვლევაში მონაწილეობაზე. 

კვლევის ინსტრუმენტები: კვლევითი ჯგუფის მიერ თითოეული სამიზნე 
ჯგუფისათვის შემუშავდა  ინტერვიუსა და ფოკუს ჯგუფის ნახევრად 
სტრუქტურირებული კითხვარი (იხ. დანართი), რომელიც ფარავდა შემდეგ 
საკითხებს: არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის  პირველი კონტაქტი 
მართლმსაჯულების სისტემასთან; განრიდების და განრიდებისა და 
მედიაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; არასრულწლოვანის 
და მისი საპროცესო წარმომადგენელის ინფორმირება/ჩართულობა; 
მედიაციის პროცესი; სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრა; სერვისის 
ეფექტიანობის შეფასება; განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა. 

თავი 5. კვლევის შეზღუდვა

კვლევაში წარმოდგენილი შედეგები უფრო მეტად ასახავს აღმოსავლეთ 
საქართველოში განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესში არსებულ 
რესურსებს და ხარვეზებს (გარდა, საჯარო ინფორმაციებისა). თუმცა 
ვინაიდან არ მოგვეპოვება, რაიმე სერიოზული მტკიცებულება იმის შესახებ, 
რომ დასავლეთ საქართველოში განსხვავებული მდგომარეობაა, შეგვიძლია 
კვლევის შედეგები განვაზოგადოთ დასავლეთ საქართველოში მიმდინარე 
პროცესებზეც. იხილეთ დეტალური ცხრილი, რესპოდენტების განაწილების 
თაობაზე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში:



9

მონაწილეები აღმოსავლეთ 
საქართველო

დასავლეთ 
საქართველო

მოსამართლე 2 2

პროკურორი 5 4

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური 
მუშაკი 6 3

მედიატორი 3
არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი 5 2

განრიდებული არასრულწლოვანი 11 4

სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს 
სოციალური მუშაკი (საპროცესო 
წამომადგენელები)

9 4

სულ 41 19

მედიატორების დიდი ნაწილი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის 
ცენტრს“ (GCRT), რომელიც არის ასევე კვლევის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი. 
აქედან გამომდინარე, შედეგების ობიექტურობისათვის, კვლევაში 
მონაწილეობა არ მიუღიათ აღნიშნული ორგანიზაციის მედიატორებს.

კვლევის ფარგლებში სულ გამოიკითხა 15 არასრულწლოვანი, რაც ცალკე 
აღებული, განრიდებულ არასრულწლოვანთა მთლიან რაოდენობასთან 
მიმართებაში, არ არის დიდი მაჩვენებელი. თუმცა მათ მიერ მოწოდებული 
ინფორმაცია, სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციასთან შედარებითი 
ანალიზის საფუძველზე, შესაძლებლობას გვაძლევს ნათლად დავინახოთ 
პრაქტიკაში არსებული ზოგადი ტენდენციები. კვლევის ფარგლებში არ 
გამოკითხულა 18-21 წლამდე ასაკის განრიდებული ახალგაზრდები, 
შესაბამისად აღნიშული კვლევის შედეგები ვერ იქნება გავრცობილი მათზე. 

თავი 6. ძირითადი შედეგები

კვლევის შედეგები წარმოდგენილია შემდეგი სტრუქტურით:

1. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესის მარეგულირებელი 
ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 
სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან მიმართებაში;

2. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართულ 
არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების რაოდენობრივი დინამიკის 
შესწავლა მისი ამოქმედებიდან 2017 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით;

3. განრიდების და განრიდება-მედიაციის პრაქტიკის შესწავლა. 
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ნაწილი 2.  განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პროცესის მარეგულირებელი ადგილობრივი 
კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი 
საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან 
მიმართებაში. 

არასრულწლოვანთა საქმეების სასამართლო განხილვის გარეშე 
გადაწყვეტის იდეა მტკიცედაა ჩადებული არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების საერთაშორისო ინსტრუმენტებში. გაეროს ბავშვის 
უფლებათა კონვენცია მოითხოვს სახელმწიფოებისგან ისეთი მექანიზმების 
დანერგვას, რომლის მიხედვითაც, შესაძლებელი იქნება, ბავშვების საქმეები 
განხილულ იქნეს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მათი 
ჩართვის გარეშე. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციაში აღნიშნულია, რომ 
მონაწილე მხარეებმა ხელი უნდა შეუწყონ ასეთი მექანიზმების შემოღებას.12 
ხაზგასასმელია, რომ ბავშვის განრიდება არ ნიშნავს მისი დანაშაულებრივი 
ქმედების იგნორირებას. მეტიც, ეს უნდა წარმოადგენდეს შესაძლებლობას 
ბავშვის რისკებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის, მისი  
შემდგომი დანაშაულებრივი ქცევის თავიდან ასაცილებლად. გაეროს 
ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, განრიდების ზომებს შეიძლება 
მიეკუთვნებოდეს - ზრუნვა, მეურვეობისა და მეთვალყურეობის ქვეშ 
გადაცემა, საკონსულტაციო მომსახურება, გამოსაცდელი ვადის დანიშვნა, 
მინდობით აღზრდა, სწავლებისა და პროფესიული მომზადების  პროგრამები   
და   ზრუნვის  ისეთი  ფორმები,   რომლებიც   დაწესებულებებში ზრუნვას 
შეიძლება შეენაცვლოს.13 ასეთი სახის ღონისძიებები ხშირად შესაძლოა 
მოიცავდეს სოციალური უზრუნველყოფის ან საზოგადოებაში რეინტეგრაციის 
სერვისებს და აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამებს.14

ადგილობრივი კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან და 
პრაქტიკასთან შესაბამისობის შესაფასებლად, მნიშვნელოვანია, მათი 
შედარებითი ანალიზის განხორციელება. აღნიშნულ ნაწილში მიმოვიხილავთ 
განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროცესში არსებულ საერთაშორისო 
სტანდარტებს და პრაქტიკულ მაგალითებს, რომლებიც ეხება განრიდების 
გადაწყვეტილების მიღებზე უფლებამოსილ უწყებებს, გადაწყვეტილების 
მიღების ეტაპებს და განრიდების პროგრამის სახეებს.

12  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, მ.40 (3) (ბ).
13  იქვე, მე-40 მუხლის მე-4 პუნქტი.
14არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო 
მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. გვ.67.
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თავი 1. უფლებამოსილი უწყებები და გადაწყვეტილების 
მიღების ეტაპები

საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს განრიდების მექანიზმის 
გამოყენების სხვადასხვა ფორმას და მის გამოყენებას სამართალწარმოების 
სხვადასხვა ეტაპზე, რომლებიც შეგვიძლია ზოგადად მიმოვიხილოთ. 

ა) ჩაურევლობა

როგორც წესი, ეს მექანიმზი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ დანაშაული 
არ არის მძიმე და თუ სათანადო რეაგირება უკვე მოახდინა ან მომავალში 
სავარაუდოდ მოახდენს ოჯახი, სკოლა თუ ინსტიტუტი15. ამ შემთხვევაში 
მკვეთრად იკვეთება ოჯახის, თემის და ზოგადად საზოგადოების როლი 
განრიდების პროცესში. გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები 
არასაპატიმრო სასჯელების შესახებ („ტოკიოს წესები“), საგანგებოდ 
განმარტავს - „სადაც შესაფერისია  და  შეთავსებადია სამართლებრივ 
სისტემასთან, პოლიციას, პროკურატურას ან სხვა უწყებებს, რომელთა 
საქმიანობა ეხება სისხლის სამართლის საქმეებს, უნდა მიეცეთ უფლება, 
დამნაშავეს მოუხსნან ბრალი (შეწყვიტონ საქმის წარმოება), თუ ისინი 
მიიჩნევენ, რომ საზოგადოების დაცვის უზრუნველყოფის, დანაშაულის 
პრევენციის, კანონის პატივისცემისა და მსხვერპლთა უფლებების დაცვის 
ხელშეწყობისათვის არ არის აუცილებელი საქმის წარმოების გაგრძელება.“16

პრაქტიკული მაგალითები - კანადა, ინგლისი და უელსი

კანადაში არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
შესახებ  2002  წლის კანონის მიხედვით, პოლიცია სასამართლოში 
საქმისწარმოების დაწყებამდე, იმ ახალგაზრდა პირის წინააღმდეგ, 
რომელმაც, როგორც ითვლება, ჩაიდინა დანაშაული, განიხილავს, 
საკმარისი იქნება თუ არა შემდეგი მექანიზმის გამოყენება: ჩაურევლობა, 
ახალგაზრდის არაოფიციალური გაფრთხილება [ან] ოფიციალური 
გაფრთხილების მიცემა.

იმისათვის, რომ  ინგლისში და უელსში ახალგაზრდა დამნაშავეები აარიდონ 
ახალგაზრდული მართლმსაჯულების სისტემას და უზრუნველყონ მათი 
მხარდაჭერა დანაშაულებრივი ქმედებების შეწყვეტის მიზნით, პოლიცია 
უფლებამოსილია, გამოიყენოს ისეთი ღონისძიებები სასამართლო საქმის 
წარმოებამდე, როგორიცაა  “გაკიცხვა”  და “ბოლო გაფრთხილება.“

15 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, (პეკინური წესები) წესი 11, კომენტარი.
16  გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო სასჯელების შესახებ 
(ტოკიოს წესები), წესი 5 (1).
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ბ) მზრუნველობისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროცედურების 
გამოყენება

ზოგიერთი სახელმწიფო არასრულწლოვანთა დანაშაულზე რეაგირებისათვის 
იყენებს მზრუნველობაზე ორიენტირებულ მექანიზმებს. იმ შემთხვევაში, 
თუ ბავშვი ჩაიდენს დანაშაულს, შესამაბამის ორგანოს შეუძლია ბავშვი 
მზრუნველობისათვის გადასცეს სხვა პირს ან  დაწესებულებას. ასეთი 
პირი შეიძლება იყოს ოჯახის წევრი ან მინდობით  აღმზრდელი, ასევე 
შესაძლებელია ეს იყოს სპეციალური სააღმზრდელო დაწესებულება. ხაზი 
უნდა გაესვას, რომ ბავშვის ოჯახთან დაშორება დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, 
თუ ამის გაკეთება აუცილებელია ბავშვის ან სხვა ადამიანების დასაცავად 
სერიოზული ზიანისაგან და ეს გამომდინარეობს ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესებიდან.17

გ) განრიდება სასამართლომდე

საერთაშორისო სტანდარტები განსაზღვრავს, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს 
განრიდების გამოყენება სასამართლო განხილვების დაწყებამდე ნებისმიერ 
მომენტში. იმისათვის, რომ  განრიდება შედეგიანი აღმოჩნდეს, პოლიციას, 
პროკურატურას  და  სხვა  ორგანოებს   უნდა მიენიჭოთ უფლებამოსილება, 
მიიღონ განრიდების თაობაზე გადაწყვეტილება საქმის  სასამართლოში  
ოფიციალური  მოსმენის  გარეშე18.19 ადგილობრივი კანონმდებლობით ასევე 
უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ განრიდება გავრცელდეს არა მხოლოდ 
მსუბუქი დანაშაულის ჩამდენ პირებზე20 ან  მხოლოდ მათზე, ვინც პირველად 
ჩაიდინა დანაშაული,21 არამედ ეს ნორმები უფრო ფართოდაც უნდა 
გამოიყენებოდეს.

	პოლიციის მიერ განრიდება

ზოგ  სახელმწიფოში პოლიციას  ენიჭება  უფლებამოსილება, განარიდოს 
ბავშვები ნაცვლად საქმის პროკურატურაში გადაგზავნისა. განრიდების ამ 
ეტაპზე გამოყენება მიზანშეწონილია, ვინაიდან ამის შედეგად იზღუდება 
ბავშვის კონტაქტი მართლმსაჯულების სისტემასთან და ხშირად ეს საკმარისია 
ბავშვის დანაშაულებრივი ქცევის დასრულებისათვის. ამ შემთხვევაში, 
მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს სახელმძღვანელო  პრინციპები,  
რათა დარეგულირდეს პოლიციის დისკრეციული უფლებამოსილების 

17არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო 
მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. გვ.66.
18  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელდების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 11.2;.
19  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 27.
20  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელდების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 11, კომენტარი.
21  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 25.
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განხორციელების პირობები და ჩარჩო.22 მსგავსი სახის სისტემები, როგორც 
უკვე აღინიშნა არსებობს კანადაში, ინგლისსა და უელსში, ასევე ახალ 
ზელანდიასა და ჰოლანდიაში.

პოლიციის მიერ განრიდების გამოყენება, პრაქტიკული მაგალითი - ახალი 
ზელანდია, ჰოლანდია

ახალ   ზელანდიაში 1968  წლიდან პოლიციას დაეკისრა ვალდებულება, 
არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის მიერ დანაშაულის ჩადენის 
შემთხვევაში „განიხილოს, საკმარისია თუ არა  ბავშვის ან ახალგაზრდა 
პირის  გაფრთხილება, გარდა  იმ  შემთხვევებისა, როცა გაფრთხილება 
აშკარად შეუსაბამოა დანაშაულის სიმძიმის და ხასიათის და ბავშვის ან 
ახალგაზრდა პირის მიერ წინათ ჩადენილი დანაშაულების რაოდენობის  
გათვალისწინებით.” 

პოლიციას  ჰოლანდიაში აქვს  დისკრეცია,  შესთავაზოს  ბავშვებს,  
რომლებმაც  ჩაიდინეს ისეთი სახის დანაშაულები, როგორიც არის 
ვანდალიზმი, ქონების დაზიანება, წვრილმანი ქურდობა ან ანტისოციალური 
ქმედება, მონაწილეობა მიიღონ პროგრამაში,  რომელსაც  უძღვება 
ბიურო  HALT, ნაცვლად იმისა, რომ  მათ წაუყენონ ბრალი და დაიწყონ 
სისხლის სამართლებრივი დევნა. პოლიციას აღნიშნულ პროგრამაში 
არასრულწლოვნის ჩართვა შეუძლია, თუ: არასრულწლოვანი 12-დან 
18 წლამდე ასაკის პირია, დანაშაული ხვდება HALT-ის კრიტერიუმებში, 
რომლებიც ადგენს ქურდობის ან მიყენებული ზიანის მაქსიმალურ 
ოდენობას, და ეჭვმიტანილი აღიარებს დანაშაულს. HALT-ის ბიუროების 
თითქმის ორ მესამედს ადგილობრივი ხელისუფლება მართავს, ერთი 
მეხუთედი იმართება დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ, ხოლო 
დარჩენილი ერთი მეხუთედი - სხვა ადგილობრივი საჯარო სექტორის თუ 
დამოუკიდებელი  ორგანიზაციების მიერ. ეს პროგრამა  წარმოადგენს 
კარგი  პრაქტიკული გამოცდილების მაგალითს.1

	პროკურორის მიერ განრიდება

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, ადგილობრივი კანონმდებლობა 
უნდა შეიცავდეს დებულებებს,  რომლებიც პროკურორებს მიანიჭებს 
დისკრეციულ უფლებამოსილებას, შეაჩერონ  ან  არ  დაიწყონ სისხლის 
სამართლებრივი დევნა ბავშვების წინააღმდეგ, მაშინაც კი, თუ არსებობს 
საკმარისი მტკიცებულებები ბრალის წაყენებისათვის. როგორც წესი, 
პროკურორებს აქვთ უფლება, დააკისრონ ბავშვებს გარკვეული ზომები 
დევნის შეჩერების ან  შეწყვეტის შემთხვევაში. ეს ზომები, როგორც წესი, 
ითვალისწინებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას, მხარეთა 
22  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იორკი, 2011. 
გვ.69.
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შერიგების პროცესს, სარეაბილიტაციო  პროგრამაში  მონაწილეობის 
ვალდებულებას და ა.შ. 23

	განრიდება სასამართლოს მიერ

ზოგიერთ ქვეყანაში მოსამართლეებს ენიჭებათ დისკრეციული 
უფლებამოსილება, განარიდონ ბავშვი მთავარი სასამართლო პროცესის 
დაწყებამდე, მოსამზადებელ სხდომაზე. როგორც წესი, აღნიშნული მექანიზმი, 
ამ ეტაპზე გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა სისხლის სამართლის პროცესის 
წინა ეტაპებზე (პოლიცია, პროკურატურა) კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
ბავშვთა მიმართ არ იქნა გამოყენებული განრიდება.

პრაქტიკული მაგალითი - ფილიპინები.

განრიდება  კომპლექსური ფორმით ფილიპინების კანონმდებლობაში 
2006  წელს  დაინერგა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და 
სოციალური კეთილდღეობის შესახებ კანონის თანახმად, კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ ყველა ბავშვს აქვს, “უფლება, იყოს განრიდებული, 
თუ იგი შეესაბამება განრიდებისთვის დადგენილ კრიტერიუმებს და 
ნებაყოფლობით გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას.

განრიდება შეიძლება გამოყენებული იქნეს პოლიციის მიერ,  მოკვლევის, 
წინასწარი გამოძიების ეტაპებზე  და  საქმის  წარმოების ყველა დონეზე 
და ყველა ფაზის განმავლობაში, მათ შორის სასამართლო დონეზე. 
შესაბამისად, კანონმდებლობა აძლევს შესაძლებლობას პირველ რიგში 
კონფერენციების, მედიაციის ან მორიგების საშუალებით თავად სცადონ 
საქმის მოგვარება ისეთ შემთხვევებში, სადაც  დანაშაული სხვა ადამიანის 
მიმართ არის ჩადენილი და ითვალისწინებს  თავისუფლების  აღკვეთას 
ექვს წელზე ნაკლები ვადით.2

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად განრიდებისა და მედიაციის 
პროგრამა ეყრდნობა აღდგენითი მართლმსაჯულების კონცეფციას, რომელიც 
მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს დამნაშავისა და დაზარალებულის 
ინტერესებს და ზოგადად მიმართული უნდა იყოს განმეორებითი დანაშაულის 
პრევენციაზე. 

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, თუ არსებობს დასაბუთებული 
ვარაუდი, რომ  არასრულწლოვანმა ჩაიდინა  ნაკლებად  მძიმე  ან  მძიმე 
დანაშაული, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა 
და ფასდება, უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება არასრულწლოვნის 
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილებას24. ამ შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია მიიღოს 
დასაბუთებული გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის 

23 იქვე, 70
24  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.38 (1).
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არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა 
და განრიდების შესახებ25. პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას 
თუ არასრულწლოვნის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის თავიდან 
ასაცილებლად და მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისთვის აუცილებელი 
არ არის სისხლისსამართლებრივი დევნა და თუ არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესები, რომლებიც სისხლისსმართლებრივი დევნით 
შეილახება, აღემატება იმ სხვა საზოგადოებრივ ინტერესებს, რომლებიც 
არასრულწლოვნის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის შედეგად 
იქნებოდა დაცული.26 პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის 
შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან 
ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს 
მიმართოს.27

განრიდება შეიძლება  გამოყენებულ  იქნეს  აგრეთვე საქმის  
სასამართლოში  წარმართვის  შემდეგ. სასამართლო უფლებამოსილია 
საკუთარი ინიციატივით ან მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის 
საფუძველზე საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც არასრულწლოვანი 
ბრალდებულის თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს გადაწყვეტილებას 
განრიდების შესახებ28. გადაწყვეტილების მიღებისას, გაითვალისწინება 
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები, მის მიერ ჩადენილი ქმედების 
ხასიათი და სიმძიმე, არასრულწლოვნის ასაკი, ბრალეულობის ხარისხი, 
მოსალოდნელი სასჯელი, არასრულწლოვნის მიერ მიყენებული ზიანი, 
სისხლისსამართლებრივი დევნის პრევენციული გავლენა, დანაშაულის 
შემდგომი ქცევა, არასრულწლოვნის მიერ  წარსულში ჩადენილი დანაშაული 
და განრიდების პროცესისთვის მომზადებული ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიში29.

საერთაშორისო სტანდარტები განსაზღვრავს სამართლებრივი დაცვის 
მინიმალურ გარანტიებს, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული 
განრიდებისას:

ა) განრიდება უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს 
უტყუარი მტკიცებულება, რომ ბავშვმა ნამდვილად  ჩაიდინა დანაშაული და 
ზეწოლის გარეშე აღიარა თავისი დანაშაული;30 

ბ) როდესაც  ბავშვი აღიარებს  ჩადენილ დანაშაულს და მას სთავაზობენ 
განრიდებას, ეს  არ  უნდა იყოს  გამოყენებული ბავშვის წინააღმდეგ, 

25  იქვე, მ.38 (2).
26  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4.
27  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი,  მ.39 (5).
28  იქვე,  მ.39 (2) .
29  იქვე, მ.38 (3).
30  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N 10 (2007), პუნქტი 27.



16

შემდგომი სამართლებრივი საქმის წარმოებისას;31

გ) ბავშვი განრიდების ზომის გამოყენებას უნდა დათანხმდეს 
ძალდაუტანებლად,  ნებაყოფლობით და წერილობით;32

დ) განრიდებაზე თანხმობის მიცემამდე ბავშვს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, 
მიიღოს იურიდიული ან სხვა შესაბამისი დახმარება, რათა განიხილოს 
შეთავაზებული განრიდების მიზანშეწონილობა;33

ე) თუ ბავშვი ვერ შეასრულებს მის მიმართ გამოყენებული განრიდების 
ღონისძიებებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ამ ღონისძიების გაუქმება და 
მისი საქმის გადასინჯვა, მაგრამ ბავშვის მიერ განრიდების წარმატებით 
დასრულებამ უნდა გამოიწვიოს საქმის საბოლოოდ დახურვა.34

ხაზი უნდა გაესვას, რომ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს გარანტიები, რათა 
მინიმუმამდე დაიყვანოს არასრულწლოვნის იძულების და დაშინების 
შესაძლებლობა: ბავშვები არ უნდა გრძნობდნენ ზეწოლას განრიდების 
პროგრამაზე  თანხმობის მიცემისას.35   ბავშვს უნდა მიეწოდოს “ადეკვატური 
და კონკრეტული ინფორმაცია აღნიშნული ზომის არსის, შინაარსისა 
და ხანგრძლივობის შესახებ, ასევე, ამ ზომის განხორციელებისას  
თანამშრომლობის, განრიდების ზომის შესრულების ან წარუმატებლად 
დასრულების შედეგების შესახებ”36.  გარდა ამისა, ბავშვებს უნდა მიეცეთ 
საშუალება, გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები იმ ღონისძიებების შესახებ, 
რომლებიც შეიძლება დაეკისროს მათ, და მათ სურვილს უნდა დაეთმოს 
სათანადო ყურადღება.37 38

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების გამოყენება 
შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას: 

31  იქვე, პუნქტი 27.
32 იქვე, პუნქტი 27.
33  იქვე, პუნქტი 27.
34  ბავშვის უფლებათა კომიტეტის N10 ზოგადი კომენტარის, პუნქტი 27 აცხადებს, 
რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება განრიდებასთან დაკავშირებით არსებობდეს 
კონფიდენციალური ჩანაწერები ადმინისტრაციული  თუ განხილვის მიზნით, ისინი არ 
უნდა იქნეს განხილული, როგორც კრიმინალური “ჩანაწერები” და ბავშვი, რომელიც იყო 
განრიდებული, არ უნდა ჩაითვალოს ნასამართლეობის  მქონედ. თუ ამასთან დაკავშირებით 
ხდება რაიმე სახის რეგისტრაცია, ინფორმაცია უნდა გაიცეს მხოლოდ და მხოლოდ 
ექსკლუზიურად  და შეზღუდული  დროის განმავლობაში, მაგალითად, მაქსიმუმ ერთი წლის 
განმავლობაში, იმ კომპეტენტური ორგანოების  უფლებამოსილი  პირებისთვის, რომლებიც  
უფლებამოსილნი  არიან,  აწარმოონ  კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების განრიდება.
35  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია, გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები 
არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების თაობაზე („პეკინური 
წესები“), წესი 11.3. კომენტარი
36  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარის N10, პუნქტი 27.
37 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.69
38  გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ზოგადი კომენტარი N10, პუნქტი 45.
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ა) არსებობს  საკმარისი  მტკიცებულებები  დასაბუთებული ვარაუდისთვის,  
რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა; 
ბ) არასრულწლოვანი ნასამართლევი არ არის; 
გ) არასრულწლოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ 
ყოფილა; 
დ) არასრულწლოვანი დანაშაულს აღიარებს; 
ე) პროკურორის/სასამართლოს შინაგანი რწმენით, არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, სისხლისსამართლებრივი 
დევნის დაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის 
გაგრძელების საჯარო ინტერესი არ არსებობს;  
ვ) არასრულწლოვანი და მისი  კანონიერი  წარმომადგენელი  განრიდების 
გამოყენებაზე წერილობით ინფორმირებულ თანხმობას გამოხატავენ39.

განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი 
უფლებამოსილია არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება 
განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ. ხელშეკრულების 
მოქმედების მაქსიმალური ვადაა 1 წელი40. 

განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე პროკურორი ხვდება 
არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და ადვოკატს და 
განუმარტავს განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამას, მისი 
გამოყენების წესს, შესაძლო ხანგრძლივობას, შესაძლო პირობებსა და 
განრიდების ღონისძიების შეუსრულებლობის შედეგებს. პროკურორი 
ასევე ხვდება დაზარალებულს, რომელსაც აწვდის ინფორმაციას 
განრიდებისა და მედიაციის პროცესის შესაძლო დაწყების შესახებ და 
განუმარტავს მას გადაწყვეტილების მიღების საფუძველსა და მიზეზებს. 
პროკურორი დაზარალებულს ატყობინებს ასევე პროცესში მედიატორის 
ჩართვის აუცილებლობის შესახებ და აცნობს მას მედიატორის პროცესში 
მონაწილეობის მიზანსა და არსს. დაზარალებულის უარი განრიდების 
პროცესის დაწყებაზე ან/და მედიაციაში მონაწილეობაზე არ აბრკოლებს 
განრიდების პროცესს41. 
არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების 
შემთხვევაში, პროკურორს გამოაქვს დადგენილება არასრულწლოვნის 
მიმართ განრიდების პროცესის დაწყების შესახებ. არასრულწლოვნის და 
მისი კანონიერი წარმომადგენელის თანხმობის შემთხვევაში, პროკურორი 
დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით, მიმართავს პრობაციის ეროვნულ 
სააგენტოს, რომელიც მოცემულ საქმეს 2 სამუშაო დღის ვადაში გადასცემს 
სოციალურ მუშაკს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების 

39  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.40.
40  იქვე, მ.39 (3).
41  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4 
(2,3,4).
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მიზნით42. საქმეში დაზარალებულის არსებობის შემთხვევაში პროკურორი, 
დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში, მიმართავს 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრს რომელიც მოცემულ საქმეს 2 სამუშაო დღის 
ვადაში გადასცემს მედიატორს43. 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი ატარებს 
არასრულწლოვნის ინდივიდუალურ შეფასებას. ამ შეფასებას, შეფასების 
ანგარიშს, რეკომენდაციას განრიდების ღონისძიების შესახებ და 
ხელშეკრულების სხვა სარეკომენდაციო პირობებს სოციალური მუშაკი 
პროკურორს საქმის მისთვის გადაცემიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში 
წარუდგენს. თუ შეფასება 10 სამუშაო დღეში გონივრული მიზეზის გამო 
ვერ სრულდება, ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს44. სოციალური მუშაკის 
პარალელურად, 10 სამუშაო დღის განმავლობაში მედიატორი უკავშირდება 
დაზარალებულს, უხსნის მას განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის არსს, 
პრინციპებს, მიზნებს, მისი მონაწილეობის შედეგებს და აწვდის ყველა 
საჭირო ინფორმაციას, რათა დაზარალებულმა მედიაციაში მონაწილეობაზე 
ინფორმირებული თანხმობა ან უარი განაცხადოს45. 

საქმის სოციალური მუშაკისთვის გადაცემის შემდეგ, იგი ხვდება შესაბამის 
პროკურორს, ხოლო პროკურორთან შეხვედრიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში 
აწყობს არასრულწლოვანსა და მის კანონიერ წარმომადგენლებთან 
შეხვედრას, რომლებსაც განუმარტავს სამომავლო თანამშრომლობის 
ეტაპებს და მისი, როგორც სოციალური მუშაკის, როლსა და მოვალეობებს 
განრიდების პროცესში46. 

ინდივიდუალური შეფასების ფარგლებში სოციალური მუშაკი იღებს 
ინფორმაციას არასრულწლოვნის საჭიროებების, დანაშაულის ჩადენის 
რისკებისა და უნარების შესახებ. კერძოდ, სპეციალურ ფორმაში იგი ასახავს 
შემდეგი სახის ინფორმაციას: „ა) ზოგადი ინფორმაცია არასრულწლოვნის 
შესახებ; ბ) მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ; გ) ფიზიკური 
განვითარებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; დ) ემოციური, 
კოგნიტური განვითარების და ქცევითი თავისებურებების შესახებ; ე) 
განათლების, პროფესიული მომზადების, სპორტული საქმიანობისა და 
სამუშაო  გამოცდილების შესახებ; ვ) ოჯახისა და საცხოვრებელი გარემოს 
შესახებ; ზ) სოციალური ქსელისა და ურთიერთობების შესახებ“47. 
42  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4 
(6).
43  იქვე, მ.4 (7).
44  იქვე, მ.4 (8).
45  იქვე, მ.4 (8).
46  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ, დანართი N1, მ.3 (5).
47  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ, დანართი N1, მ.3 (8).
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ინდივიდუალური შეფასება, შეფასების საფუძველზე მომზადებული 
დასკვნა და  ხელშეკრულების სარეკომენდაციო პირობების ჩამონათვალი 
პროკურორისთვის წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში ერთობლივად 
განიხილება სოციალური მუშაკისა და პროკურორის მიერ.48 ინდივიდუალური 
შეფასება ხორციელდება არასრულწლოვანთან, მისი ოჯახის წევრებსა 
და მასთან დაკავშირებულ სხვა პირებთან ინტერვიუების ჩატარების 
მეშვეობით. შეფასების დასრულების შემდეგ სოციალური მუშაკი დასკვნის 
სახით განსაზღვრავს არასრულწლოვნის იმ რეკომენდებულ ღონისძიებათა 
ჩამონათვალს, რომელთა მხედველობაში მიღებაც შესაძლებელი იქნება 
ხელშეკრულების პირობების ჩამოყალიბებისას49. სოციალურმა მუშაკმა 
ხელშეკრულების პირობებში არ უნდა შეიტანოს ისეთი ღონისძიებები, 
რომლის შესრულებასაც ვერ შეძლებს არასრულწლოვანი.50

განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებაში მითითებული 
უნდა იყოს: „ა) ხელშეკრულების მოქმედების ვადა; ბ) ხელშეკრულების 
შედგენის დრო და ადგილი; გ) პროგრამაში მონაწილე პირთა მონაცემები; 
დ) ხელშეკრულების პირობების შესრულების ადგილი (მუნიციპალიტეტი); 
ე) მითითება იმის თაობაზე, რომ არასრულწლოვანი აღიარებს დანაშაულს;  
ვ) განრიდების ღონისძიების სახე და სხვა პირობები; ზ) ვალდებულების 
შეუსრულებლობის სამართლებრივი შედეგები და ხელშეკრულების 
შეწყვეტისა და შეჩერების საფუძვლები“51. პროკურორის, სოციალური 
მუშაკის, მედიატორის, დაზარალებულის, არასრულწლოვნის, ადვოკატის ან 
მისი კანონიერი წარმომადგენლის ინიციატივით ხელშეკრულებაში შეიძლება 
განისაზღვროს დამატებითი პირობები.52

თავი 2.  განრიდების პროგრამების სახეები

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, განრიდების პროგრამებს 
შეიძლება სხვადასხვა ფორმა ჰქონდეს. ზოგიერთი შესაძლოა ეფუძნებოდეს 
აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებს, ზოგიერთი ოჯახზე იყოს 
ორიენტირებული, ასევე გვხვდება კეთილდღეობაზე დამყარებული 
მიდგომებიც, ხოლო აქტივობების ნაწილი გამოიყენება დანაშაულებრივ 
ქცევაზე რეაგირებისათვის.53

48  იქვე, მ.3 (9).
49  იქვე, მ.3 (11).
50  იქვე, მ.3 (14).
51  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის მიმართ 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესისა და მხარეებს 
შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ, მ.4 
(12).
52  იქვე, მ.4 (13).
53 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.73.
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	აღდგენითი მართლმსაჯულება

აღდგენითი მართლმსაჯულება არის პროცესი, რომელშიც დაზარალებული 
და დამნაშავე, საჭიროების შემთხვევაში კი ნებისმიერი სხვა პირი ან  
საზოგადოების წევრი,  ერთად  აქტიურად მონაწილეობენ დანაშაულის 
შედეგების გამოსწორებაში, როგორც წესი, მედიატორის დახმარებით.54 

	ოჯახზე / სოციალურ კეთილდღეობაზე დაფუძნებული განრიდება

ბავშვების მიერ დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენაზოგჯერ განიხილება 
როგორც ოჯახის დისფუნქციის სიმპტომი, რომელიც გამოწვეულია ცუდი 
აღზრდით, რთული ოჯახური პირობებით ან ოჯახური ურთიერთობების 
მოშლით. ოჯახზე ორიენტირებული განრიდების პროგრამები, ძირითადად, 
გულისხმობს მუშაობას ბავშვთან და მის ოჯახთან, იმის გასაგებად, თუ 
რატომ ჩაიდინა ბავშვმა დანაშაულებრივი ქმედება და როგორ უნდა მოხდეს 
ბავშვის საჭიროებების მართვა შემდგომი დანაშაულებრივი ქცევის თავიდან 
ასაცილებლად. ეს  მიდგომა გულისხმობს ინტენსიურ სოციალურ მუშაობას,  
ოჯახურ  კონფერენციებს  და  ინდივიდუალურ მუშაობას ბავშვებთან, 
ოჯახში, სკოლაში და საზოგადოებაში მათი რეინტეგრაციისა და ბავშვის 
თვითშეფასების ამაღლების  მიზნით.55

	აქტივობების პროგრამები

განრიდების პროცესში არსებობს ასევე სხვა სახის პროგრამები, რომლებიც 
შესაძლოა გულისხმობდეს ბავშვების ჩართვას სხვადასხვა საქმიანობაში, 
რათა მათ გაუჩნდეთ შესაძლებლობა სწორად გამოიყენონ თავისუფალი 
დრო და მიეცეთ საშუალება, დაეუფლონ ახალ უნარებს და ჩაერთონ 
სხვადასხვა სახის ახალგაზრდულ აქტივობებში. აღნიშნული პროგრამები 
შეიძლება მრავალმხრივი იყოს და გამომდინარეობდეს უშუალოდ ბავშვის 
საჭიროებებიდან 56.

ადგილობრივი კანონმდებლობის საფუძველზე, განრიდების ან განრიდებისა 
და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს 
შემდეგი ღონისძიებები: 

ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება; 
ბ) აღდგენითი  მართლმსაჯულების   ღონისძიება,  მათ   შორის,  განრიდება-

54  სისხლის სამართლის საქმეებზე აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამების  
გამოყენების   ძირითადი პრინციპები, პუნქტები 1.2 და 1.3. 
55 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.74.
56 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 
სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011. 
გვ.75.
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მედიაციის   პროგრამაში ჩართვა;  
გ) მიყენებული ზიანის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება; 
დ) უკანონოდ მოპოვებული ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა; 
ე) დანაშაულის იარაღის ან/და სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული 
ობიექტის სახელმწიფოსთვის გადაცემა; 
ვ) არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება; 
ზ) არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება57. 

არასრულწლოვნის  წერილობითი  გაფრთხილება ნიშნავს მისთვის იმის  
განმარტებას, თუ რა  ზიანი გამოიწვია მისმა ქმედებამ და რა შედეგი მოჰყვება 
დანაშაულის განმეორებით ჩადენას58. 

აღდგენითი მართლმსაჯულების  ღონისძიება  შეიძლება  მოიცავდეს  
არასრულწლოვნის  განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართვას ან/და სხვა 
პროგრამას.59 აღდგენითი მართლმსაჯულების კომპონენტია მათ შორის 
მედიაციის პროცესი. ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, მედიაციის 
პროცესი სამი ძირითადი ეტაპისაგან შედგება: ა) მოსამზადებელი ეტაპი; ბ) 
წინასაკონფერენციო ეტაპი და გ) მედიაციის კონფერენცია.

სისხლის სამართლის საქმეში დაზარალებულის არსებობის შემთხვევაში 
პროკურორი არასრულწლოვნის განრიდების პროცესის დაწყების შესახებ 
დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში მიმართავს ცენტრის 
განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მენეჯერს. პროგრამის 
მენეჯერი 2 სამუშაო დღის ვადაში საქმეს წარმოებაში გადასცემს მედიატორს, 
აწვდის ინფორმაციას საქმის შესახებ და საქმეზე მომუშავე პროფესიონალების 
საკონტაქტო ინფორმაციას.

მედიატორი  ვალდებულია  განრიდების/განრიდებისა  და  მედიაციის  
პროგრამის მენეჯერის მიერ საქმის დაწერიდან 10 სამუშაო დღეში 
წარმართოს პირველი შეხვედრა დაზარალებულთან. ამ ვადის გაგრძელება 
შესაძლებელია მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში.

მედიაციის პროცესში ჩართვაზე დაზარალებულის თანხმობის შემთხვევაში 
სოციალური მუშაკის/პრობაციის ოფიცრის მიერ პროკურორისათვის 
არასრულწლოვნის ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის წარდგენიდან 
იწყება მედიაციის წინასაკონფერენციო ეტაპი. წინასაკონფერენციო         ეტაპზე         
მედიატორი         ცალ-ცალკე         უკავშირდება არასრულწლოვანს/კანონიერ  
წარმომადგენელს და დაზარალებულს,  ესაუბრება მედიაციის, მათ შორის, 
მედიაციის კონფერენციის წესების შესახებ, აწვდის მხარეებს დეტალურ 
ინფორმაციას ხელშეკრულების სავარაუდო პირობების თაობაზე.

იმ   შემთხვევაში,   თუ   დაზარალებული   არ   ეთანხმება   ხელშეკრულების   
სავარაუდო პირობებს, განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება 
57  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.42
58  იქვე, მ.43
59  იქვე, მ.44.
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აღარ ფორმდება. ასეთ შემთხვევაში პროკურორის გადაწყვეტილებით, 
შესაძლებელია, არასრულწლოვანთან გაფორმდეს მხოლოდ განრიდების 
ხელშეკრულება.

მედიაციის კონფერენცია არის ფორუმი,  სადაც  ადამიანები  დანაშაულსა  
და  კონფლიქტს  განიხილავენ. ყველა მონაწილეს შეუძლია ისაუბროს, 
გამოხატოს საკუთარი გრძნობები და რაც ყველაზე მთავარია, შედეგში 
საკუთარი წვლილი შეიტანოს. კონფერენციაზე დეტალურად  განიხილება  
ხელშეკრულების  სავარაუდო  პირობები.  კონფერენცია დასრულებულად 
ითვლება ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე. 

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებით, 
არასრულწლოვანს შეიძლება აეკრძალოს: ა) განსაზღვრული ადგილის ან/
და პირის/პირების მონახულება; ბ) ბინადრობის ადგილის შეცვლა; გ) დროის 
განსაზღვრულ მონაკვეთში შინიდან გასვლა; დ) ნებართვის გარეშე ქვეყნის 
ან შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის დატოვება; ე) სხვა ისეთი 
ქმედება, რომელიც ხელს შეუშლის მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას60.

არასრულწლოვანს შეიძლება დაევალოს: ა) სპეციალიზებული სახელმწიფო 
ორგანოს დახმარებით საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის 
დაწყება ან განახლება; ბ) სპეციალიზებული სახელმწიფო ორგანოს 
დახმარებით მუშაობის დაწყება; გ) საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/
და სამკურნალო პროგრამის გავლა; დ) თავისუფალი დროის განსაზღვრული 
ფორმით გამოყენება; ე) სხვა ისეთი მოვალეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს 
მის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილებას61.

არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება ნიშნავს 
განსაზღვრული დროით არასრულწლოვნის მიმღები ოჯახისთვის 
გადაცემას სახლიდან მოშორებით და მშობლებისაგან განცალკევებით,  თუ  
არასრულწლოვნის  სახლში  და  მშობლების  გარემოცვაში  დატოვება  მის  
მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის რისკს შეიცავს.62

თუ დაზარალებული თანახმაა მედიაციაში მონაწილეობაზე ან არ 
არის არასრულწლოვნისადმი მკვეთრად ნეგატიურად განწყობილი, 
შესაძლებელია, მომზადდეს განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება63. 

განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების 
შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს პრობაციის ეროვნული 

60  იქვე, მ.45 (1).
61  იქვე, მ.45 (2).
62 იქვე, მ.46 (1).
63  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება 
№132/№95/№23 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, 
წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ, დანართი N1, მ.3 (15).
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სააგენტოს სოციალური მუშაკი ყოველთვიურად.64 საჭიროების შემთხვევაში, 
მონიტორინგი შესაძლოა განხორციელდეს უფრო ინტენსიურად.

მონიტორინგის განსახორციელებლად სოციალური მუშაკი ხვდება 
არასრულწლოვანს, სულ მცირე, თვეში ერთხელ მაინც, რა დროსაც ხდება 
არასრულწლოვნის მიერ მიღწეული შედეგების განხილვა. რომელიმე 
პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სოციალური მუშაკი და 
არასრულწლოვანი ერთად განიხილავენ ხელისშემშლელ ფაქტორებს.65 თუ 
არასრულწლოვანი არ ასრულებს ხელშეკრულების პირობებს დასაბუთების 
გარეშე, სოციალური მუშაკი ამ ფაქტის შესახებ აცნობებს პროკურორს, 
რომელიც იღებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ გადაწყვეტილებას.66 
არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შესახებ 
ანგარიშს სოციალური მუშაკი თვეში ერთხელ წარუდგენს პროკურორს.67 

თუკი, არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების რომელიმე პირობის 
შეუსრულებლობა განპირობებული იყო ობიექტური გარემოებებით, 
სოციალურმა მუშაკმა და პროკურორმა შეიძლება შეასწორონ 
ხელშეკრულების პირობები და კონკრეტული სავალდებულო პირობა/
პირობები ჩაანაცვლონ სხვა, ადეკვატური პირობით/პირობებით.68

ხელშეკრულების მოქმედების დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში 
სოციალური მუშაკი პროკურორს წარუდგენს საბოლოო ანგარიშს რომელშიც 
საერთო პროგრესის გარდა, უნდა იყოს მითითებული, თუ რამდენად 
აღმოიფხვრა არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის განმეორების რისკი.69 
თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებულ   
მოვალეობებს,   პროკურორი   იღებს   გადაწყვეტილებას სისხლის 
სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.70

თუ  არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას განზრახ არ ასრულებს,  
პროკურორისთვის ამის შეტყობინების შემდეგ, იგი აღნიშნულისა და სხვა 
გარემოებების გათვალისწინებით,   არასრულწლოვნის,   მისი   კანონიერი  
წარმომადგენლის და სოციალური მუშაკის მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ 
აუქმებს ან ძალაში ტოვებს განრიდების  შესახებ გადაწყვეტილებას, 
ცვლის  განრიდების  ღონისძიებას  ან/და აგრძელებს განრიდების 
ხელშეკრულების ვადას. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების 
შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია გააუქმოს გადაწყვეტილება 
სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული 
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი დასაბუთებული 
დადგენილებით დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

64  იქვე, მ.4 (1).
65  იქვე, მ.4 (3,4).
66  იქვე, მ.4 (5).
67  იქვე, მ.4 (6).
68  იქვე, მ.4 (8).
69 იქვე, მ.4 (9).
70 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.47.
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ნაწილი 3. განრიდება-მედიაციის პროგრამაში 
ჩართულ არასრულწლოვანთა/ახალგაზრდების 
რაოდენობრივი დინამიკის შესწავლა მისი 
ამოქმედებიდან 2017 წლის პირველი ნახევრის 
ჩათვლით.

განრიდების პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, 2010-2016 წლებში და 2017 
წლის პირველ ნახევარში, სულ განრიდებულ იქნა 2325 არასრულწლოვანი/
ახალგაზრდა, საიდანაც 1756 არასრულწლოვანი, ხოლო 569 18-დან 21 
წლამდე ასაკის პირია. 18-21 წლამდე ასაკის პირების მიმართ, როგორც 
უკვე ზემოთ აღინიშნა, ეს პროგრამა გამოიყენება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, 2016 წლიდან და 
შესაბამისად წარმოდგენილი სტატიტიკა მხოლოდ ამ პერიოდს მოიცავს. 
ამ მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ არასრულწლოვან განრიდებულთა 
მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდებოდა.

აქვე საინტერესოა განრიდებულთა რაოდენობის სქესობრივ ჭრილში 
გაანალიზება. აღნიშნული სტატისტიკური ინფორმაცია წარმოდგენილია 2011 
წლის შემდეგ (2010 წელს მხოლოდ 2 განრიდების შემთხვევა იყო და ორივე 
იყო ბიჭი) საერთო ჯამში გოგონების მიმართ გამოყენებული განრიდების 
ღონისძიება საერთო რაოდენობის დაახლოებით 8% შეადგენს. იხილეთ 
დიაგრამა (დეტალური ცხრილი იხილეთ დანართი N1-ში). 
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ასევე საინტერესოა იმის ანალიზი, ძირითადად რა ასაკის მქონე პირების 
განრიდება ხდება. შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 2015-2016 წლების და 2017 
წლის პირველი ნახევრის ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება.71 2015 და 
2016-2017 წლების ინფორმაცია განსხვავებულია, იმის გათვალისწინებით, 
რომ 2016 წლიდან განრიდება-მედიაციის პროგრამა გამოიყენება 18-21 
წლამდე ასაკის პირების მიმართაც. თუმცა ამ პერიოდის ინფორმაციის 
ანალიზი შესაძლებლობას გვაძლევს ამ კუთხით შევაფასოთ ზოგადი დინამიკა. 
სტატისტიკური ინფორმაციას ცხადყოფს, რომ არასრულწლოვნების ასაკში 
განრიდების მექანიზმის გამოყენება ასაკის მატებასთან ერთად იმატებს და 
შესაბამისად ყველაზე ხშირად 17 წლის ასაკის პირების მიმართ გამოიყენება. 
ასევე ხშირია ამ ღონისძიების გამოყენება 19 წლის ასაკის პირების მიმართაც. 
იხილეთ დიაგრამა:

71  მთავარი პროკურატურის და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მხრიდან მოწოდებული 
იქნა საჯარო ინფორმაცია, მხოლოდ აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდთან დაკავშირებით. 
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2012 წლამდე განრიდება გამოიყენებოდა მხოლოდ ნაკლებად მძიმე 
დანაშაულის შემთხვევაში. თუმცა 2012 წლის შემდეგ აღნიშნული ღონისძიება 
გამოიყენება როგორც ნაკლებად მძიმე, ასევე მძიმე დანაშაულის 
შემთხვევაში. ამ ნორმის ამოქმედების შემდეგ, 2017 წლამდე ნაკლებად მძიმე 
და მძიმე დანაშულის შემთხვევებში განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი 
ნაწილდებოდა შემდეგი პრინციპით, საშუალოდ 70% - 30% ნაკლებად 
მძიმე დანაშაულის სასარგებლოდ. თუმცა 2017 წლის პირველი ნახევრის 
დინამიკა გვიჩვენებს, რომ არასრულწლოვნებთან მიმართებაში, განრიდება 
ნაკლებად მძიმე და მძიმე დანაშაულთან დაკავშირებით თითქმის თანაბრად 
გამოიყენება. 

დანაშა-
ულის 

კატეგო-
რია

2017 წლის I ნახ 2016 წელი

2015 
წელი

2014 
წელი

2013 
წელი

2012 
წელი14-18 

წლამდე
18-21 

წლამდე
14-18 

წლამდე

18-21 
წლა-
მდე

ნაკლებად 
მძიმე 51% 75% 64% 75% 69% 69% 72% 63%

მძიმე 49% 25% 36% 25% 31% 31% 28% 37%

აქვე წარმოდგენილია ინფორმაცია,  „სისხლის სამართლის კოდექსით“ 
გათვალისწინებული იმ დანაშაულების შესახებ, რაც ჰქონდათ ჩადენილი 
არასრულწლოვნებს, რომელთა განრიდებაც მოხდა. ძირითადად 
გაანალიზებულია მონაცემები 2013 წლის შემდეგ (წინა წლებთან 
დაკავშირებით ინფორმაციის მოძიება ვერ მოხერხდა). 

დანაშაულების უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს ქურდობა (სსკ-ის 177-ე 
მუხლის I, II და III ნაწილები). ქურდობის შემდეგ, ყველაზე ხშირად, 2013 
წლამდე, განრიდება გამოიყენებოდა - ცივი იარაღის ტარებისთვის (სსკ-ის 
2381 მუხლი), თუმცა 2013 წლის შემდეგ აღნიშნულ მუხლთან დაკავშირებით, 
განრიდება აღარ გამოყენებულა, რაც სავარაუდოდ უკავშირდება სისხლის 
სამართლის პოლიტიკის ცვლილებას. ქურდობის შემდეგ, 2014 წლიდან, 
ყველაზე ხშირად განრიდება გამოიყენება შემდეგ დანაშაულებთან 
მიმართებაში - ცემა (სსკ-ის 125 მუხლი72), ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი 
დაზიანება (სსკ-ის 120 მუხლი) და ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების 
და ექსპლუატაციის წესის დარღვევა (სსკ-ის 276-ე მუხლი). თუმცა როგორც 
უკვე აღინიშნა, დანაშაულების ყველაზე დიდი წილი  (50%-ზე მეტი), არის 
ქურდობის შემთხვევები. 

რაც შეეხება სასამართლოდან განრიდების მიზნით დაბრუნებულ 
არასრულწლოვანთა საქმეებს, უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლოს 

72  აღნიშნული მუხლი ამჟამად გაუქმებულია სისხლის სამართლის კოდექსში და მისი 
შემადგენლობა არის ინტეგრირებული ძალადობის მუხლში (სსკ-ის 126 მუხლი).
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აღნიშნული უფლებამოსილება გააჩნია 2016 წლიდან, არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შემდეგ. შესაბამისად, 2016 
წელს სასამართლომ განრიდების მიზნით პროკურატურას დაუბრუნა 38 
პირის საქმე, ხოლო 2017 წლის 1-6 თვის განმავლობაში - 11 პირის საქმე.73

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, განრიდება შესაძლებელია 
გამოყენებულ იქნეს, როგორ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების 
მერე, ასევე დევნის დაწყებამდე. 2014 წელს სისხლის სამართლის დევნის 
დაწყების შემდეგ განარიდეს არასრულწლოვნების -38%, 2015 წელს - 
25%, 2016 წელს - 16%, ხოლო 2017 წელი (1-6 თვე) – 6%. აღნიშნული 
სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ სულ უფრო ხშირად განრიდების 
მექანიზმი გამოიყენება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებამდე.

ასევე საინტერესოა ინფორმაცია, რამდენი პირი იყო დაკავებული განრიდების 
მექანიზმის გამოყენებამდე. განრიდებულ დაკავებულ პირთა რაოდენობა 
2014 წელს იყო განსარიდებელ არასრულწლოვანთა - 12%, 2015 წელს - 
5%, 2016 წელს - 6%, 2017 წელს (1-6 თვე) - 4%. აღნიშნული ინფორმაცია 
აჩვენებს, რომ განრიდების მექანიზმის გამოყენებამდე, იშვიათად ხდება 
არასრულწლოვნების დაკავება, ამ კუთხით წლიდან წლამდე არის კლების 
ტენდენცია.74

73 http://pog.gov.ge/res/docs/public_information/arasrulclovanta_mimart_sisxli_samartlis_
politika.pdf 
74  http://pog.gov.ge/res/docs/public_information/arasrulclovanta_mimart_sisxli_samartlis_
politika.pdf 
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განრიდებამდე არასრულწლოვანთა მიმართ დევნის დაწყების და დაკავების 
მაჩვენებელი

წელი განრიდებულთა 
რაოდენობა

განრიდებამდე 
დევნადაწყებულ პირთა 

რაოდენობა

განრიდებამდე 
დაკავებულ პირთა 

რაოდენობა

2014 203 78 (38%) 24 (12%)

2015 297 74 (25%) 16 (5%)

2016 462 74 (16%) 29 (6%)

2017 (6 თვე) 253 15 (6%) 10 (4%)

განრიდების მექანიზმის შეფასების ერთ-ერთ ინდიკატორია, განრიდებული 
არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაული. 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე, 2010-2016 წლებში, განრიდებულ არასრულწლოვნებში 
განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი იყო 9% (134 არასრულწლოვანი). 
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ნაწილი 4. განრიდების და განრიდება-მედიაციის 
პრაქტიკის შესწავლა
განრიდების და განრიდება-მედიაციის პროგრამის პრაქტიკის შეფასება 
განხორციელდა შემდეგი კომპონენტების შეფასება:

1. არასრულწლოვნის პირველი კონტაქტი მართლმსაჯულების 
სისტემასთან, (მოიცავს პირის დაკავების პროცესს; შესაძლო ზეწოლის 
ფაქტებს; უფლება-მოვალეობების განმარტებას; გამოკითხვა დაკითხვის 
პროცესს; არასრულწლოვნისთვის განრიდების შეთავაზების ეტაპს);

2. სერვისები (მათი რაოდენობა, მდგრადობა და ეფექტიანობა);
3. მედიაციის პროცესი;
4. განრიდების და განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულება  (ხელშეკრულების 

ხანგრძლივობა, სახელშეკრულებო პირობები);
5. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ხარისხი;
6. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა.

თავი 1. არასრულწლოვნის პირველი კონტაქტი 
მართლმსაჯულების სისტემასთან

მართლმსაჯულების სისტემასთან კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების 
პირველი კონტაქტის თვისებრივი კვლევისას შეფასდა რამოდენიმე 
კომპონენტი: ა) დაკავებისას ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური ზეწოლა; 
ბ) არასრულწლოვნებისთვის უფლება-მოვალეობების განმარტება; გ) 
გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი. აღნიშნული კომპონენტების გაანალიზება 
მნიშვნელოვანია იმის შესაფასებლად  თუ როგორ ხდება განრიდების 
თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება და რა ეტაპები უძღვის წინ.

ა)  დაკავებისას ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა

არასრულწლოვნების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები ფიზიკურ და 
ფსიქოლოგიურ ზეწოლასთან დაკავშირებით იყო არაერთგვაროვანი. 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწოვნების ნახევარმა განმარტა, რომ 
მათი დაკავებისას არ განხორციელებულა ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური 
ზეწოლა. თუმცა არასრულწლოვნების მეორე ნაწილმა (6 რესპოდენტმა) 
აღნიშნა, რომ დაკავებისას ადგილი ჰქონდა მათზე სხვადასხვა ფორმით 
ზეწოლას, მონაწილეები აღწერენ  პოლიციის მუშაკების მხირდან სიტყვიერი 
შეურაცხყოფის, ყვირილის, მუქარის და ირონიული დამოკიდებულების 
შემთხვევებს. ერთ-ერთი არასრულწლოვანის განმარტებით, დაკავებისას 
პირდაპირ პოლიციის განყოფილებაში არ გადაუყვანიათ და გარკვეული 
პერიოდის განმავლობაში ქალაქში ატარებდნენ ავტომობილით. ერთ-ერთმა 
რესპოდენტმა ასევე განაცხადა, რომ დაკავებიდან, მხოლოდ ხუთ საათის 
შემდეგ მისცეს შესაძლებლობა დაერეკა ახლობლებთან.
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 განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„ზეწოლა იყო, როგორ არა. ძირითადად მაგინებდნენ დედას, „8 საათის 
მერე გარეთ დაგინახავთ და....“ და მსგავსი წინადადებები”. 

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„სანამ მიმიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, პატრულის 
თანამშრომლებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენს, მაგინეს“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების (საპროცესო 
წარმომადგენლების) უმეტესობამ განმარტეს, რომ  დაკავებისას ან/
და დაკითხვის პროცესში ისინი არ შესწრებიან არასრულწლოვნების 
მიმართ ფიზიკური ან/და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემთხვევებს. თუმცა 
რესპოდენტების მეორე ნაწილმა ისაუბრა არსებული პროცედურების 
დარღვევის თაობაზე. მაგალითად, ერთ-ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, 
რომ არასრულწლოვანი პოლიციის განყოფილებაში ჰყავდათ დაახლოებით 
24 საათი და მხოლოდ ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ შეატყობინეს და 
მიეცა  შესაძლებლობა შეხვედროდა მას. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა ასევე 
განაცხადა, რომ ბავშვებმა უამბეს მათზე განხორციელებული ფიზიკური ან/
და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შესახებ, თუმცა როდესაც ეს ინფორმაცია 
გადაამოწმაპოლიციელებთან, მათ ასეთი ფაქტის არსებობა არ დაადასტურეს. 
პროკურორების უმეტესობამ კი განაცხადა, რომ დაკავების პროცესში 
არასრულწლოვნებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემთხვევებს 
მათ პრაქტიკაში ადგილი არ ჰქონია. 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ისინი ძალიან დიდ დროს ატარებენ იქ და ერთ-ერთ მოზარდზე გვქონდა 
ახლა შემთხვევა: როდესაც დასრულდა პროცედურა, ეს ბავშვი უკვე უნდა 
გამოეშვათ, მოკლედ .... არასრულწლოვანი იყო .... განყოფილებაში 
დაკავებული და ჩვენივე კოლეგა, .... სოციალური მუშაკი ესწრებოდა 
პროცესს. ჩვენ რომ ვთხოვეთ, რომ ეს ბავშვი უკვე უნდა გამოეშვათ, 
ისინი შფოთავდნენ, რომ შეიძლებოდა ეს ბავშვი მიმალულიყო, ვეღარ 
ენახათ და ამის გამო ის კიდევ დატოვეს. ალბათ, 24 საათი იყო ბავშვი 
განყოფილებაში იმის შიშით, რომ შეიძლება შემდეგ ის ვეღარ ეპოვათ.... 
მოწმის სტატუსით იკითხებოდა .... დაახლოებით ღამის 10-11 საათზე 
მოხდა დაკავება და შუადღის 3 საათზე მივიდა იქ სოციალური მუშაკი“.
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

“... უთქვამს ბავშვს, რომ იყო უხეში მოპყრობა, სახეში გარტყმა, ზეწოლა, 
რომ მათ ინფორმაცია მიეწოდებინათ, თუმცა მერე თანამშრომლებთან 
რომ მისაუბრია, პოლიციასთან, ამასთან დაკავშირებით უთქვამთ, რომ ეს 
ბავშვები აზვიადებენ და ეს ასე არ ყოფილა“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„არა, ნამდვილად არ ყოფილა ასეთი არც ჩემს და არც ჩემი სოციალური 
მუშაკების პრაქტიკაში. თუ რაღაც მსგავსი იქნება, ჩვენ საპროცესო 
წარმომადგენლები ვართ, მით უმეტეს, ბავშვის უფლებათა ნაწილში 
ვმუშაობთ და აუცილებლად შესაბამის ზომებს მივიღებთ, მაგრამ ჩვენ, 
ჩემს ჯგუფს ნამდვილად არ ჰქონია“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„არა, ნამდვილად არა, ჩვენი ჩართულობის დროს რა შემთხვევებიც კი 
გვქონია მსგავს ფაქტებს ვერ აღვნიშნავ, არ ყოფილა“. 

ბ) არასრულწლოვნებისთვის უფლება-მოვალეობების განმარტება

რესპოდენტების  მცირე ნაწილმა (3 რესპოდენტმა) აღნიშნა, რომ დაკავებისას 
განუმარტეს უფლებები და მოვალეობები, ხოლო უმრავლესობამ განაცხადა, 
რომ მათთვის უფლება-მოვალეობები არ განუმარტავთ.  

რესპოდენტთა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ განრიდების თაობაზე 
შეთავაზება მიიღეს პროკურორებისგან. თუმცა რეპოდენტების ნაწილმა 
აღნიშნა, რომ განრიდება მათ შესთავაზა პოლიციის მუშაკმა სოციალურმა 
მუშაკმა და ადვოკატმა.

 განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„არავის არაფერი განუმარტავს (უფლებები)“.

 განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„უფლებები არ უხსენებიათ  და არც არაფერი განუმარტავთ”.
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 განრიდებული არასრულწლოვანი 3

„საერთოდ არ განუმარტავს უფლებები“.

სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სოციალური მუშაკების (საპროცესო 
წარმომადგენლების) უმეტესობის განმარტებით, კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ არასრულწლოვნებს განუმარტავენ უფლებებს და მოვალეობებს. 
თუმცა რესპოდენტების ნაწილის განმარტებით არის შემთხვევები, როცა 
ეს ვალდებულება არ სრულდება ან უფლებების განმარტებას ძალიან 
ფორმალური სახე აქვს.  პროკურორების განცხადებით კი, დაკავებისას ან/და 
გამოკითხვა/დაკითხვისას კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებს 
მათთვის გასაგები ფორმით და ენით განემარტებათ უფლებები და 
მოვალეობები.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„განმარტებით განუმარტავენ, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, რომ არ 
განუმარტავთ. როდესაც გამოკითხვის ოქმს ვეცნობით, იქ თავში წერია 
ბავშვის უფლებები რა არის, როგორ უნდა მოიქცეს და მერე ბოლოში 
რასაც ვაწერთ ხელს, ისიც. როდესაც სოციალური მუშაკი ამას უკითხავს, 
თვისთავად იმ ნაწილშიც აცნობს, იმიტომ, რომ იქ მითითებულია და 
ეუბნება. თვითონ გამომძიებლებიც ეუბნებიან, თანდათან იხვეწება 
ეს პროცესი. ძირითადად ეცნობიან თავიანთთვის გასაგებ ენაზე. თუ 
გამომძიებელი ვერ უხსნის, მერე სოციალურ მუშაკს უწევს ამის გაკეთება“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„კი აწოდებენ ინფორმაციას,  რისი უფლება და მოვალეობა აქვთ ამ 
პროცესში და რა შემთხვევაში შეიძლება ესა თუ ის პასუხისმგებლობა 
დაეკისროთ“.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„აწოდებენ ინფორმაციას, მაგრამ უფრო ფორმალური მხარე აქვს. 
მოვალეობების შესახებაც ძალიან ბუნდოვანია. ჩემი აზრით, უნდა 
იყოს გაწერილი ისიც, რომ პირობების არ შესრულების შემთხვევაში 
რა ღონისძიებები გატარდება, ამაზეც არ აქვთ განრიდებულებს ზუსტი 
ინფორმაცია.“
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გ) გამოკითხვა/დაკითხვა

გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესის აღწერისას, კანონთან კონფლიქტში 
მყოფი არასრულწლოვნების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყო 
არაერთგვაროვანი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში იკვეთება არასრულწლოვანის 
უფლებების დარღვევის შესაძლო ნიშნები. რესპოდენტების ნახევარმა 
აღნიშნა, რომ გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი ხარვეზების გარეშე 
წარიმართა, თუმცა ნაწილმა მიუთითა, რომ გამოკითხვა განხორციელდა 
კანონიერი წარმომადგენლის/საპროცესო წარმომადგენლის ან/და 
ადვოკატის მისვლამდე. გარდა ამისა, რესპოდენტების ნაწილმა ასევე 
განაცხადა, რომ დაკითხვას, კანონიერი წარმომადგენლის და ადვოკატის 
გარდა, ესწრებოდა პოლიციის განყოფილების 3-4 თანამშრომელი. 

აუცილებელია ცალკე აღინიშნოს, ორი რესპოდენტის განმარტება იმის 
შესახებ, რომ პოლიციის მუშაკების მხრიდან მათ მიმართ ადგილი ჰქონდა 
არაპროფესიულ ინტერესს. კერძოდ, არასრულწლოვნები იხსენებენ 
შემთხვევებს, როდესაც პოლიციელები გამოხატავდნენ ინტერესს მათი 
ჩაცმულობის, თუ გარეგნობის მიმართ. არასრულწლოვნის უსაფრთხოების 
და  საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, ინტერვიუში არ არის ასახული 
შესაბამისი ციტატები.

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„კი, სანამ დედა მოვიდოდა ყველაფერი გვკითხეს. ისე, მაგის შესახებ მერე 
გავიგე, რომ დედის გარეშე არაფერი არ უნდა ეკითხათ, მაგრამ რა უნდა 
ქნა, რას გახდები პოლიციასთან, ალბათ, სულ მასეა, სანამ უფროსი მივა 
განყოფილებაში, მანამ ყველაფერს გამოკითხავენ.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

•	 „ისე გააფორმეს ყველაფერი, არანაირი ადვოკატი არ მყოლია.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 3

„რა ვიცი, ძალიან ბევრი ხალხი ესწრებოდა ჩემ დაკითხვას, უფროსი იყო, 
მისი მოადგილე და დაახლოებით 3-4 თანამშრომელი კიდე.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 4

„კი, ადვოკატის გარეშე დამკითხეს.“
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების 
(საპროცესო წარმომადგენლები) უმრავლესობის განმარტებით, კანონთან 
კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან შეხვედრამდე, როგორც წესი, 
არასრულწლოვნები უკვე გამოკითხულები არიან. მათი განმარტებით, მათ 
მხოლოდ ფორმალურად ეძახიან, რომ გამოკითხული არასრულწლოვნის 
ოქმს ხელი მოაწერინონ. მათ ასევე განაცხადეს, რომ როდესაც გამოკითხვა/
დაკითხვის პროცესში ჩარევას ბავშვის ინტერესების სასარგებლოდ 
ცდილობენ, პოლიციის მუშაკები ამას საკმაოდ გაღიზიანებული ხვდებიან და 
ხშირად „ინტრიგნებად“ მიაჩნიათ. რესპოდენტების ნაწილმა ასევე აღნიშნა, 
რომ ხშირად გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი მიმდინარეობდა არასამუშაო 
საათებში. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა ისიც კი მიუთითა, რომ მიუხედავად 
იმისა, რომ არასრულწლოვანი იყო სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, მათი 
ჩართვა პროცესში არ მომხდარა,ასეთი შემთხვევა სამჯერ ჰქონდა. მხოლოდ 
ორმა რესპოდენტმა დაადასტურა, რომ გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესი 
სამართლებრივად სწორად მიმდინარეობდა. პროკურორების განმარტებით, 
გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში მათ ხარვეზები არ დაუფიქსირებიათ.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ყოფილა შემთხვევები და ახლა გეტყვით როგორ ვხვდები: უკვე ზეპირად 
იცის ბავშვმა, კითხვები დასმულია და ბავშვიც უკვე გამართულად 
ჩამოყალიბებული ტექსტით პასუხობს. ანუ უკვე გამოკითხულია ვატყობთ, 
მაგრამ რაღას ვიზავთ. ისეთი შემთხვევებიც ყოფილა, რომ დაწერილი 
ყოფილა და წაუკითხებიათ.  გაგვიპროტესტებია ეს და მერე კიდევ თავიდან 
დაუკითხიათ, მაგრამ ამას ცოტა ცუდად ხვდებიან ჩვენი მხრიდან, მერე 
უკვე ,,ინტრიგანი“ სოციალური მუშაკი ხარ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, 
ჩვენ არასოდეს ვაწერთ ხელს უკვე დაწერილ ჩვენებას. ეს პირადად მე არ 
მქონია, რამოდენიმე სოციალურმა მუშაკმა გამოთქვა მსგავსი წუხილი. 
ერთმანეთს ვუზიარებთ ხოლმე ჩვენს გამოცდილებას.“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„ყოფილა შემთხვევა, რომ ბავშვი უკვე გამოკითხულია, სამწუხაროდ, 
ძალიან ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევები. ჩვენ მივყავართ 
ფორმალურად იმისთვის, რომ უკვე გამოკითხულ ბავშვს ოქმზე ხელი 
მოვუწეროთ. ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, .... მაქვს ძალიან 
ბევრი საპროცესოები, .... და აქ მაქვს ბევრი შემთხვევა, რომ ბავშვი უკვე 
გამოკითხულია და ჩვენ მივდივართ ხელის მოსაწერად.“
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ასეთი შემთხვევებიც მქონია: ბავშვი, რომელიც არის სახელმწიფო 
ზრუნვის ქვეშ ჩვენს სისტემაში, მივსულვარ ამ ბავშვის სანახავად და მისგან 
გამიგია, რომ ის იყო დაკავებული, დაკითხეს, დაესწრო უცხო პედაგოგი და 
ამ დროს ჩვენ შეტყობინება არ მოგვსვლია .... შემიძლია ჩემი ბავშვებიდან 
გავიხსენო ასეთი 3 შემთხვევა, როცა ბავშვმა თქვა, რომ არის სახელმწიფო 
ზრუნვაში მყოფი და ჰყავს სოციალური მუშაკი და ჩვენთან შეტყობინება არ 
მოვიდა ამის შესახებ.“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„ძალოვნები უკვე არიან შეხვედრილი არასრულწლოვანთან და 
ნაწილობრივ არის რაღაც შეკითხვები დასმული, ანუ გამოდის ნაწილობრივ 
აქვს აღებული ინფორმაცია.“

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი 5

„არასრულწლოვნის  დაკითხვაზე რომ მივდივართ ხოლმე, არ ვიცი მე 
გამომძიებელს რა ტექნიკა აქვს, გამხსნელი კითხვები რა აქვს, მაგრამ 
ჩემი შეფასებით, ხშირად ისეთი ხისტი კითხვებია, ვცდილობ ხოლმე 
ჩავერთო ამ ინტერვიუს პროცესში და რაღაც ვთქვა, ცოტა რბილად, ცოტა 
შეფარვით დავიწყო ამ თემაზე საუბარი და ა.შ. ყოფილა შემთხვევები, 
მეც ჩავრთულვარ  და აშკარად ვგრძნობ, რომ არ მოსწონთ ეს ჩემი 
ჩართულობა“.

თავი 2. სერვისები

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, განრიდებულებისთვის სხვადასხვა 
სახის სერვისები ხელმისაწვდომია როგორც აღმოსავლეთ  (თბილისი, 
შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი), ასევე 
დასავლეთ საქართველოში (იმერეთი, სამეგრელო და აჭარა). პროგრამები 
ორიენტირებულია განრიდებულის სხვადასხვა საჭიროებაზე, კერძოდ, 
ანტისოციალური ქცევის პრევენციაზე, პიროვნული ნიშან-თვისებების 
განვითარებაზე, ასევე მოიცავს საგანმანათლებლო და პროფესიულ კურსებს, 
მოხალისეობრივ აქტივობებს. სერვისის მიმწოდებლებს შორის არიან 
როგორც საბიუჯეტო დაწესებულებები (სამინისტროები, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოები), ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები. 
2017 წლის 29 აგვისტოს მონაცემებით, სულ სერვისი მიიღო 308 
არასრულწლოვანმა/ახალგაზრდა განრიდებულმა. რეგიონების მიხედვით 
პროექტების ხელმისავწდომობის, სერვისების დაფინანსების წყაროებისა 
და თითოეულ სერვისში ჩართული განრიდებულების შესახებ დეტალური 
ინფორმაციისთვის, იხილეთ  ცხრილი:
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სერვისები განრიდებული არასრულწლოვნებისთვის/
ახალგაზრდებისთვის

2017 წლის 29 აგვისტოს მონაცემები

რეგიონი პროგრამის 
სახელწოდება

პროგრამის 
განმახორციელებელი

მონაწილეთა
რაოდენობა

თბილისი

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT & CIDA

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

24

„ორი თაობა“ დანაშაულის პრევენციის 
ცენტი 20

მოხალისეობა 
კათარზისში

პრობაციის ეროვნული 
სააგენტო 102

შიდა 
ქართლი

პროფესიული 
გადამზადების კურსები

დევნილ ქალთა 
ასოციაცია „თანხმობა“

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

3

მოხალისეობრივი 
აქტივობა

ააიპ - გორის 
მუნიციპალიტეტის 
გამწვანებისა და სანერგე 
მეურნეობა

1

ქვემო 
ქართლი

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT & CIDA

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

10

მცხეთა-
მთიანეთი

მოხალისეობრივი 
აქტივობა

ქ. მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის 
კულტურისა  და 
სასპორტო 
დაწესებულებათა 
გაერთიანება

1

მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ს.ს.ი.პ „ადამიანის 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა 
დაცვისა და დახმარების 
სახლმწიფო ფონდის 
დუშეთი ფილიალი

1
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კახეთი

გარე განათებისა და 
გამწვანების სამუშაოებში 
მონაწილეობა

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 10

მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

სიღნაღის 
მუნიციპალიტეტი 5

მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

კულტურული 
მემკვიდრეობის, 
სპორტულ 
გამაჯანსაღებელი 
და დასასვენებელი 
ობიექტის დაცვისა და 
განვითარების ცენტრი

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

4

იმერეთი

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT 

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

20

მოხალისეობა 
კათარზისში (ზესტაფონი) კომპანია „ვისოლი“ 4

საგანმანათლებლო 
პროგრამები 
მადლიერების სახლი 
-სოციალურად დაუცველი 
მოხუცების მომსახურება

ქუთაისის 
„ახალგაზრდული 
ცენტრი“

34

მოხალისეობა 
„მადლიერების სახლში“ სახელმწიფო ბიუჯეტი 23

ქუჩაში მცხოვრები და 
მომუშავე ბავშვების 
პროექტი - 24 სთ 
მომსახურება, 
ინკლუზიური განათლება, 
ფსიქოლოგის 
მომსახურება, 
სამედიცინო 
მომსახურება, 
საგანმანათლებლო-
კულტურული პროგრამები

World Vision 
საქართველო 7
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სამეგრელო

უფასო სასადილოში 
მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტი 1

უფასო სასადილოში 
მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ფოთის მუნიციპალიტეტი 5

უფასო სასადილოში 
მოხალისეობრივი 
საქმიანობა

ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტი 1

პროგრამა „ხელი-ხელს 
უკეთესი მომავლისთვის“

იძულებით 
გადაადგილებულ ქალთა 
ორგანიზაცია „თანხმობა“

1

საგანამანათლებლო 
აქტივობები

ზუგდიდის 
ახალგაზრდული ცენტრი

USAID -ს დაფინანსებით

3

აჭარა

ანტისოციალური 
ქცევის პრევენციის 
სარეაბილიტაციო 
მომსახურება

ა/ო GCRT 

ევროკავშირის 
დაფინანსებით

14

ქობულეთის 
მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი (დახმარება 
სხვადასხვა აქტივობებში) 

ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი 1

ბათუმის მუნიციპალური 
სასადილო (დახმარება 
სხვადასხვა აქტივობებში)

ქ. ბათუმის მერია 5

დღის ცენტრი „თანა“ ქ. ბათუმის მერია 2

ბათუმის არქეოლოგიური 
მუზეუმი ქ. ბათუმის მერია 2

ქ. ბათუმის ამერიკული 
კუთხე 3

თავისუფალ 
ჟურნალისტთა სახლი 
„პიტა“

1

სულ 308
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როგორც აღვნიშნეთ, განრიდებულებისთვის ხელმისაწვდომია სხვადასხვა 
სახის სერვისები, თუმცა კვლევის შედეგები მიგვანიშნებს, რომ არსებული 
სერვისების როგორც რაოდენობის, ასევე მრავალფეროვნების 
კუთხით გარკვეული საჭიროებები მაინც არსებობს. სერვისების 
გაუმჯობესების აუცილებლობაზე  ისაუბრეს როგორც პროკურორებმა, 
პრობაციის სოციალურმა მუშაკებმა, მედიატორებმა, მოსამართლეებმა, 
განრიდებულებმა, ასევე თვითონ სერვისის მიმწოდებელი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. 

პროკურორების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ სერვისები ბოლომდე არ 
პასუხობს არასრულწლოვანთა საჭიროებებს: „ძირითადად სტანდარტული 
სერვისებია“; „სერვისების პრობლემაა მარტო და სოციალური მუშაკების 
ნაკლებობა“; „სერვისების და სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა, 
მეტ-ნაკლებად მოაგვარებს (პრობლემას)“; „თუ რამე სხვა საჭიროება აქვს, 
ვერაფერს ვთავაზობთ, ვერც ვუწერთ ისეთს რაიმეს ხელშეკრულებაში, რაზეც 
ვიცით, რომ სერვისის არ არსებობის, ან ნაკლებობის გამო ვერ შეასრულებს“; 
„თუ არ მოყვა სხვა რეაქცია და არ დაემატა სერვისები, თუ არ მივიღეთ 
სხვა შემოთავაზებებიც, პროცესი დაზარალდება. სერვისების ნაკლებობა 
არის მთავარი გამოწვევა ჩემი აზრით“. პროკურორების უმრავლესობის 
განმარტებით უწყებებს შორის იმართება შეხვედრები, სადაც მიმდინარეობს 
მსჯელობა ამ პროცესში არსებულ გამოწვევებზე. 

პროკურორი 1

„ვცდილობთ, რაც არის მოვარგოთ განრიდებულის რისკებსა და 
საჭიროებებს, თუმცა კარგი იქნებოდა უფრომრავალფეროვანი რომ იყოს. 
მიუხედავად სიმწირისა, მაინც ვახერხებთ ვიმუშაოდ განრიდებულებთან 
ეფექტურად.“

პროკურორი 2

„სერვისები გვაქვს შემდეგი: ფსიქოლოგიური კუთხით დახმარება, ბრაზის 
მართვა, არტ თერაპია. SIDA-ს თუ დაუმთავრდა პროექტები, მაშინ 
ცუდად არის საქმე, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. ხანდახან 
ბავშვს უნდა, რომ ჩაერთოს სპორტულ აქტივობაში, მაგალითად, 
ყოფილი მოჭიდავეა და ა.შ. მაგრამ იმის გამო, რომ ოჯახს არ ჰქონდა 
შესაძლებლობა, ბავშვმა ვერ გააგრძელა სპორტზე სიარული. ასეთ 
შემთხვევებში არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც დაეხმარება ბავშვს, რომ 
მისთვის საინტერესო აქტივობაში ჩაერთოს.“
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პროკურორი 3

„ბოლო შეხვედრაზე ყველამ ერთხმად ვაღიარეთ სერვისების ნაკლებობა 
გამოწვევად.“

სერვისების სიმცირეზე, ასევე უფრო მრავალფეროვანი სერვისების 
საჭიროებაზე, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევაზე, საუბრობენ 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკებიც: „არსებობს 
სერვისების დეფიციტი, ძირითადად ხელმისაწვდომი არ არის შემეცნებით-
საგანმანათლებლო და სპორტული  სერვისები“. სოციალური მუშაკების 
ნაწილი აღნიშნავს, რომ მთავარ რესურსს თვითონ ქმნიან:  „ძალიან 
მტკივნეული საკითხია. სამწუხაროდ მხოლოდ მე ვუტარებ სარეაბილიტაციო 
მოდულებს, მაგრამ გარე სერვისები ძალიან მწირია.“ თუმცა განსხვავებულია 
რამდენიმე სოციალური მუშაკის პოზიცია. ისინი აცხადებენ, რომ 
სერვისები ფარავს არასრულწლოვანთა საჭიროებებს: „რომ  ვთქვათ, 
რომ რაღაცის რისკი გამოიკვეთა და ამის შესაბამისი მოდული არ გვაქვს, 
ასეთი ჯერ-ჯერობით პრაქტიკაში არ გვქონია, ძირითადად რაც იკვეთება, 
ძირითად მიმართულებებზე საკმარისია“; „პრობლემური ქცევა რაც 
შეიძლება გამოიკვეთოს, შესაბამისი სარეაბილიტაციო სერვისები გვაქვს, 
რამდენადაც იქნება ეს საკმარისი“; „თუმცა თუ არის საჭირო არტ-თერაპია 
ან მსგავსი საჭიროება ...., ამის შესაძლებლობა ჩვენ არ გვაქვს და ამ დროს 
არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს შემოთავაზება და იქ ვაგზავნით, სადაც 
ერთვება.“ 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 

„ჩვენი სერვისები ძირითადად არის ჩვენი სარეაბილიტაციო მოდულები, 
რომლითაც ვმუშაობთ ამ ბავშვებთან, გვაქვს მოხალისეობა და ასევე 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ ორგანიზებული სერვისები. მე რაც 
ვმუშაობ, ორ სარეაბილიტაციოს ეხებოდა ეს ძირითადად, დანაშაულის 
გაცნობიერება, კონფლიქტები და ბრაზის მართვა.“

რაც შეეხება მედიატორებს, მათაც გამოთქვეს წუხილი სერვისების 
ნაკლებობასთან დაკავშირებით. ყველა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ 
შესაძლოა ბავშვი მასზე ბოლომდე ორიენტირებულპროგრამაში ვერ მოხვდეს, 
რაც მისთვის ბევრად უფრო ეფექტიანი იქნებოდა. მათ გამოთქვეს სურვილი, 
რომ უფრო მრავალფეროვანი და ბავშვის საჭიროებებზე ორიენტირებული 
სერვისი იყოს ხელმისაწვდომი. რესპოდენტებმა ასევე განაცხადეს, რომ 
სერვისების ნაკლებობაზე როდესაც საუბრობენ, გულისხმობენ იმ აქტივობებს, 
რომლებიც ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი, ასევე საუბრობენ არსებული 
სერვისების არასტაბილურაობაზეც.  
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მედიატორი 

„გამწვანების აქციებშიც ვრთავთ, ეს გვქონდა ბოლოს, პერიოდულად 
რაღაცეები გვაქვს, არ არის ეს სტაბილურად ყოველთვის ხელმისაწვდომი, 
პერიოდულად გვაქვს, რაც გამოჩნდება არასამთავრობოების იმასაც 
ვიყენებთ.“

ისევე როგორც პროცესის სხვა მონაწილეები, გამოკითხული არასამთავრობო 
ორგანიზაციების აბსოლუტური უმრავლესობა სერვისების ნაკლებობას და 
მათი განრიდებულის საჭიროებებზე მორგებას მნიშვნელოვან გამოწვევად 
მიიჩნევს. უმრავლესობის განცხადებით, სერვისი არ არის მორგებული 
ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს და ხშირად არასრულწლოვნებისათვის 
მსგავსი  სერვისების შეთავაზება ხდება: „ამ ინდივიდუალურ გეგმას ვერ 
დაწერს ხელშეკრულებაში, მერე ხომ უნდა შეასრულოს და ვერ ასრულებს. 
ამიტომ უნდა ჩაწეროს იქ - ,,კათარზისი“, ,,ბრაზის მართვა“, ,,ელექტრონული 
წიგნი“ ან  ,,დანაშაულის გაცნობიერება“. ეს ოთხი შეხვდება და ბედნიერია 
(სოციალური მუშაკი) თუ იმ პერიოდს მოარტყა, როდესაც იუსტიციამ 
გამოაცხადა კონკურსი. თუ არ გამოაცხადა და სამივე დამთავრდა, 
განრიდებული ბავშვი წავა კათარზისში“. არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლების აზრით, მათი სერვისები სხვადასხვა მიზეზით 
(გადამისამართების კრიტერიუმები, ჯგუფების არასწორად დაკომპლექტება, 
ბავშვის საჭიროებებთან შეუსაბამობა) „ზუსტად ვერ პასუხობს ბავშვის 
საჭიროებებეს“ - აცხადებს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი.

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ნაწილმა განაცხადა, 
რომ გაურკვეველია პროგრამებში გადამისამართების კრიტერიუმები; 
ხშირად ერთ ჯგუფში ხვდებიან ისეთი ბავშვები, რომელთა ერთად ყოფნაც 
მიზანშეწონილი არ არის, მაგალითად, მაღალი და დაბალი რისკის მქონე 
მოზარდები. არასამთავრობო ორგანიზაციების განმარტებით, ჩართულნი არ 
არიან ჯგუფების დაკომპლექტების პროცესში და მათთან პირდაპირ სიები 
მიდის, რომლებშიც ზოგჯერ გვარებიც კი დუბლირებულია. ისინი საუბრობენ, 
რომ არასრულწლოვნებს ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია სად მიდიან და რა 
მიზნით ხდება მათი ჩართვა პროგრამაში, არ არსებობს განრიდებულებისთვის 
მიწოდებული სერვისების ეფექტიანობის შემოწმების სისტემაც.
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არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი 1

„აღნიშნული სერვისები არ პასუხობს არასრულწლოვნის საჭიროებებს, 
..... მაგალითად, მოზარდს აქვს პროფესიული გადამზადების საჭიროება, 
მაგრამ ამის რესურსი შესაძლოა (სოციალურმა მუშაკმა) ვერ მოიძიოს, 
ამიტომ შეიძლება ჩაერთოს სხვა აქტივობაში, რომელიც არ იყოს 
მისთვის მნიშვნელოვანი. სიმწირეა სერვისების, რომელიც რელევანტური 
იქნებოდა თითოეული მოზარდისთვის.“

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი 2

„ყველა ფლანგზე სერვისების ნაკლებობა გვაქვს და ეს სოციალური 
მუშაკები და ფსიქოლოგებიც ჯადოქრები არ არიან, თან არასაკმარისი 
არიან. არც მედიატორები არიან ჯადოქრები და ბავშვს რომ მხოლოდ იმას 
სთავაზობ, წადი და ეზო დაგავე ან რამე მსგავსი, უბრალოდ გეგმა რომ 
გაწერო იმისთვის რომ ადგენ, ბუნებრივია, სადღაც შემოქმედებითობაც 
იკლებს.“

სერვისების ნაკლებობაზე და შეთავაზებული სერვისების განრიდებულის 
საჭიროებებზე მორგების საკითხზე ისაუბრეს  მოსამართლეებმაც:  „ალბათ 
ყოველთვის არ პასუხობს (საჭიროებებს), რადგან ამის სერვისები ფიზიკურად 
არ არის, მაგალითად, არასრულწლოვანი, რომელიც შრომით საქმიანობაშია 
ჩართული განრიდებაშიც იგივე სერვისი არ უნდა შესთავაზო“; „მე როგორც 
ვიცი პრობაციის ბიუროს თანამშრომლებისგან, ზოგჯერ მათ ცოტა არ იყოს 
სირთულეები ექმნებათ, რადგან სერვისები არ არის ყოველთვის საკმარისი 
და ყოველთვის ვერ მიუსადაგებენ (განრიდებულის საჭიროებებს)“. მეორე 
ნაწილი აცხადებს, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სერვისებთან 
დაკავშირებით, ისინი ინფორმაციას არ ფლობენ.

სერვისების სიმწირეზე საერთო აზრს იზიარებენ გამოკითხული სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებიც, მათი შეხედულებით, 
განრიდებულისთვის შესათავაზებელი ბევრი არაფერია:  „შესათავაზებელიც 
ბევრი არაფერია და ხშირ შემთხვევაში სერვისები არ პასუხობს მოზარდის 
საჭიროებებს“.

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის ყველა მონაწილე თანხმდება არსებული 
სერვისების სიმწირეზე და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს უფრო მრავალფეროვანი 
პროგრამების არსებობას, ყველა არასრულწლოვანმა  აღნიშნა, რომ 
განრიდება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის და დაეხმარა დანაშაულის 
გაცნობიერებაში. აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ მათ მიმართ 
გამოყენებული სერვისები ასახავდა მათ საჭიროებებს და შესასრულებლად 
რთული არ იყო: „გავიაზრე დანაშაული და გამოვასწორებ, სერვისები საჭირო 
და სასარგებლო იყო“; „ძალიან მომწონს იმიტომ რომ საშინელებას ველოდი 
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და ეს ძალიან კარგია“; „კარგია ჩემთვის. მეხმარება იმის გაანალიზებაში 
რაც გავაკეთე“. მხოლოდ ორმა განრიდებულმა განაცხადა, რომ სერვისების 
ნაწილი იყო დამღლელი და არ შეესაბამებოდა მათ საჭიროებებს: „ზოგი 
აქტივობა უინტერესო იყო. ტრენინგები ძალიან უსიამოვნო და დამღლელი 
იყო, ჩემთვის არაფრის მომცემი“. ერთ-ერთმა მონაწილემ კი აღნიშნა, რომ 
გაწერილი პირობები მისი მხრიდან საერთოდ არ შესრულებულა.

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„რა აქტივობებიც იყო სავალდებულო ყველა დამეხმარა და მასწავლა 
რაღაც. სახლში ჯდომას ბევრად ჯობდა. უფრო მეტი გამოცდილება 
მივიღე.“ 
„განრიდება საჭირო იყო, რომ გამეაზრებინა ჩემი საქციელი.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„მე მქონდა გაწერილი მოხუცთა თავშესაფარში სიარული სოციალურ 
მუშაკთან ერთად, მაგრამ არ ვყოფილვარ არცერთხელ, არ დაურეკავს 
..., მე ჩართული მქონდა ტელეფონი, თუ დამირეკავდა წავიდოდი, მაგრამ 
რახან არ დაურეკავს მე არ შემიხსენებია. კიდევ რაღაც პროექტში უნდა 
მიმეღო მონაწილეობა, სადაც ბავშვები იქნებოდნენ ძირითადად, მაგრამ 
არც იქ  მივლია.“
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თავი 3. მედიაცია

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, არასრულწლოვნების/
ახალგაზრდების განრიდებისას გამოიყენება აღდგენითი მართლმსაჯულების 
შემდეგი სახის მექანიზმი: დაზარალებული + დამნაშავე + მედიატორი.

მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრის განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოში,  
ამჟამად სულ დასაქმებულია 14 მედიატორი, მათ შორის, 
 1 შტატით გათვალისწინებული, ხოლო 13 - შტატგარეშე თანამშრომელი. 
მედიატორები საქართველოს სხვადასხვა მხარეში გადანაწილებულნი არიან 
შემდეგი პრინციპით:

რეგიონი მედიატორთა რაოდენობა

თბილისი 6

აჭარა  1 

გურია 1

ქვემო ქართლი 1

კახეთი 1

შიდა ქართლი 1

სამცხე-ჯავახეთი 1

იმერეთი 1

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1

სულ 14
 
რაც შეეხება მედიატორების კვალიფიკაციის საკითხს, დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 
მედიატორის პოზიციაზე დანიშვნისთვის არ არის გათვალისწინებული 
კონკრეტული პროფესია და როგორც ზემოთ არის აღნიშნული, 
პრიორიტეტი ენიჭება სამუშაო გამოცდილებასა და უნარებს. შესაბამისად, 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრში დასაქმებულ მედიატორთა პროფესიებიც 
განსხვავებულია, კერძოდ, მედიატორის პოზიციაზე დასაქმებულნი არიან 
სამართალმცოდნეები (3 თანამშრომელი), სოციალური მუშაკები  (6 
თანამშრომელი), საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები (1 
თანამშრომელი), ფსიქოლოგები (3 თანამშრომელი), სამედიცინო სფეროს 
წარმომადგენლები  (1 თანამშრომელი).
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მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, 2011-2016 წლებში 
განრიდების დაახლოებით 30% განხორციელდა  მედიაციის თანხლებით, 
ხოლო 70% მედიაციის გარეშე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2015-
2016 წლებში მედიაციის თანხლებით განხორციელებული განრიდების 
მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. 

ოფიციალურ სტატიტიკურ მონაცემებში წარმოდგენილია ასევე ინფორმაცია 
წარმატებით დასრულებული მედიაციისა და მედიაციის კონფერენციების 
თაობაზე. 75 დინამიკა გვაჩვენებს, რომ 2016-2017 წლებში მნიშვნელოვნად 
იკლო წარმატებული მედიაციის კონფერენციების რაოდენობამ, დაახლოებით 
14%, წინა წლებთან შედარებით. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 
მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, წარუმატებელი მედიაციის 
შემთხვევების სხვადასხვა მიზეზები იკვეთება, კერძოდ - დაზარალებულის 
უარი - 56%; მედიატორის უარი - 36%; დაზარალებული არარსებობა - 7%; 
სხვა მიზეზები - 1%.

წლები 2014 2015 2016 2017 (I ნახ)

წარმატებით 
დასრულებული 
მედიაცია

18% 51% 40% 37%

წარმატებით 
დასრულებული 
მედიაციის 
კონფერენცია

28 
კონფერენცია

114 
კოფერენცია

222 
კონფერენცია

143 
კონფერენცია

75 http://ganrideba.ge/?action=page&pid=52&lang=geo 
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კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არ არის ჩამოყალიბებული - მედიაციის 
პროგრამის ეფექტიანობის შეფასების კონკრეტული ინდიკატორები;  
გაუკრვეველია მედიაციის პროცესში კონკრეტული პირის ჩართვის 
კრიტერიუმები, როდესაც დაზარალებული მხარე არის იურიდიული პირი,; 
არ არის განსაზღვრული მედიაციის პროცესის შეწყვეტის კონკრეტულ 
კრიტერიუმები.

რესპოდენტების უმრავლესობამ განაცხადა, რომ მედიაციის პროცესის 
ეფექტიანად წარმართვისთვის ერთ-ერთი გამოწვევა არის დაზარალებული 
მხარის არასაკმარისი მოტივაცია. გარდა ამისა, რესპოდენტების 
უმრავლესობა განსაკუთრებით უსვამს ხაზს იმ შემთხვევებთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს, როცა დაზარალებული მხარე არის იურიდიული პირი. მათი 
განცხადებით, ამ კუთხით არ არის ჩამოყალიბებული ერთგვაროვანი 
მიდგომა. საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ 
დაზარალებული მხარე უმეტეს შემთხვევაში არის იურიდიული პირი76. 
2010-2016 წლებში, როგორც 14-18 წლამდე ასაკის პირების, ასევე 18-21 
წლის ასაკის პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით, 54% 
შემთხვევაში დაზარალებული იყო იურიდიული პირი. ორივე ასაკობრივ 
ჯგუფთან მიმართებაში, მხოლოდ 4-5% შემთხვევაში იყო ჩადენილი ისეთი 
სახის დანაშაული, სადაც არ იკვეთებოდა დაზარალებული. 

76  დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.
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მედიატორი 1

„სამწუხაროდ, არის შემთხვევები როდესაც უშუალო შემხებლობაში არ 
ყოფილა საერთოდ ამ დანაშაულთან, თვითმხილველი არ ყოფილა, მას არ 
გამოუვლენია ეს კონკრეტული ფაქტი, შესაბამისად, მას ნაკლებად ეხება, 
პირადად არ ეხება, შემხებლობას ვერ აღიქვამს ამ საკითხთან, შესაბამისად 
მოტივირებულიც ვერ იქნება მედიაციაში ჩართვაზე (დაზარალებული)“.

მედიატორი 2

„თუ შეიძლება სირთულედ ჩაითვალოს ის, რომ დაზარალებული 
მხარე ხშირად არ არის ხოლმე მედიაციაზე თანახმა, რა თქმა უნდა ეს 
ნებაყოფლობითია, როგორც მედიატორებს, ჩვენ რა თქმა უნდა, არც 
გვაქვს უფლება და არც ვაძალებთ მონაწილეობას“.

მედიატორი 3

„მოტივირებულობა ერთ-ერთი მთავარი სირთულე შეიძლება იყოს რასაც 
ვაწყდებით, ასევე, იურიდიული პირების შემთხვევები არის სირთულე, ამ 
საკითხს წამოვჭრიდი“.

რესპოდენტების უმრავლესობის განცხადებით, ერთ-ერთ გამოწვევას 
ასევე წარმოადგენს მედიაციის კონფერენციის დროულად ჩატარება. ამის 
მიზეზებად ძირითადად ასახელებენ, რომ შესაძლოა დაზარალებულს არ 
ეცალოს, ქალაქიდან იყოს გასული და ა.შ.. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა ასევე 
განაცხადა, რომ ამის გამო ხშირად მედიაციის კონფერენციის ჩატარება 
უწევს არასამუშაო საათებში - „დიახ, რა თქმა უნდა საღამოს 9 საათზეც 
ჩაგვიტარებია კონფერენცია, ასევე შაბათს დილით“. რესპოდენტი ამის ერთ-
ერთ მიზეზად უთითებს შესაბამისი რეგულაციების არარსებობას, რამაც 
მედიაციის პროცესის ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხები უნდა 
დაარეგულიროს.

ყველა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ კანონმდებლობის დონეზე 
პროკურორების მონაწილეობა მედიაციის პროცესში აღარ არის 
სავალდებულო და პროკურორები იშვიათად ესწრებიან მედიაციის 
კონფერენციებს. თუმცა მედიატორები მაქსიმალურად დეტალურად უზიარებენ 
პროკურორებს ინფორმაციას მედიაციის პროცესთან დაკავშირებით.  
ერთ-ერთმა რესპოდენტმა კი განაცხადა, რომ მედიაციის კონფერენციაზე 
დასწრებისას, პროკურორებმა შესაძლოა შეასრულონ პოზიტიური როლი 
ამ პროცესში, ვინაიდან პროკურორებს უფრო მეტი ავტორიტეტი აქვთ და 
ბავშვებს მათი უფრო მეტი რიდი და შიში აქვთ.
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მედიატორი 1

„წლების განმავლობაში პროკურორი ესწრებოდა ამ პროცესს და მათთვის 
მნიშვნელოვანი იყო, რომ თვითონ იღებდნენ ამ გადაწყვტილებას და 
შესაბამისად უნდათ, რომ ბოლომდე იცოდნენ რა მოხდება და როგორ, 
თავიდან უფრო მეტად ესწრებოდნენ და ახლაც უფრო მეტი ნდობა აქვთ 
მედიატორების მხრიდან“.

მედიატორი 2

„თუ პროკურორის დასწრება მანამდე იყო სავალდებულო, პროკურორებს 
ძალიან გადატვირთული სამუშაო რეჟიმი აქვთ და უჭირთ ხშირ შემთხვევაში 
დასწრება, ეს საკითხი გადაიხედა და ახლა უკვე სავალდებულო აღარ არის 
და საჭიროების შემთხვევაში და სურვილის შემთხვევაში გვერთვებიან“.

მედიატორი 3

„თუ არ ესწრება, აუცილებლად გვაქვს ტელეფონით კომუნიკაცია ვეუბნები 
როგორ ჩაიარა პროცესმა, როგორ მიმდინარეობდა, ყოველთვის 
ინტერესდებიან. დასწრება რიგ შემთხვვებში არის საჭირო, თუ ვთქვათ 
განსარიდებლის, კიდევ ერთხელ, მისთვის უფრო მეტად ავტორიტეტულ 
პირთან შეხვედრის საჭიროებაა. მისთვის ავტორიტეტი ჩვენც ვართ, მაგრამ  
თუ სჭირდება ისეთი ვინმე, ვისიც შეეშინდება ვთქვათ, თუ ვალდებულებებს 
არ შეასრულებს განრიდება შეწყდება და ა.შ. ამის განარტება  როცა 
მოხდება კიდევ უფრო ავტორიტეტული პირისგან, ვისი რიდიც აქვს 
შეიძლება ჩართული იყოს“. 

მედიატორების გადმოცემით, მედიაციის პროცესის დაწყებამდე ისინი ბავშვის 
ბიო-ფსიქო-სოაციალურ შეფასებას პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სოციალური მუშაკებისგან იღებენ, რაც პროცესის ეფექტიან დაგეგმვაში 
ეხმარებათ.

კვლევისას გამოიკვეთა რომ არ არის ჩამოყალიბებული წარმატებული 
მედიაციის პროცესის გაზომვის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ინდიკატორები.  
ყველა რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ წარმატებული მედიაციის პროცესის 
გაზომვას ისინი ახდენენ ფაქტობრივად მყისიერად. ორი მედიატორის 
განმარტებით, მათთვის წარმატებული მედიაცია არის, როდესაც პროცესის 
დასრულების შემდეგ ბავშვს ან მონაწილე მხარეებს „ცრემლები მოსდის“, 
ერთ-ერთმა რესპოდენტმა კი განაცხადა, რომ მედიაციის დასრულების 
შემდეგ მონაწილე მხარეების „ჟესტიკულაციებით“ შეუძლია იმის შეფასება 
რამდენად წარმატებული იყო პროცესი. 
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მედიატორი 1

„ჩემთვის მაგალითად, წარმატებული არის ხოლმე მედიაცია, როდესაც 
მედიაცია დასრულდება, თვალებში ეტყობა მხარეებს და თავიანთ 
ქმედებაში, ჟესტიკულაციაში ეტყობათ, როდესაც დაზარალებული 
თვითონ გაუწოდებს ხელს განსარიდებელს და შეურიგდება. ეს პროცესი 
იმდენად ცოცხალი პროცესია, ხედავ აქვე, რომ შეიძლება ეს კონფლიქტი 
მეგობრობაში არ გადაიზარდოს და ამის წინასწარ განწყობა არ გვაქვს, 
მაგრამ, ერთი ჟესტიკულაციაც კი დაზარალებულის მხრიდან, წინ 
გადადგმული ნაბიჯია. როცა ხედავ, რომ ეს მუშაობა შედეგიანი იყო ეს 
ჩემთვის წარმატებული მედიაციაა“.

მედიატორი 2

„ძალიან ინდივიდუალურია, ყოფილა შემთხვევები, რომ აქეთ 
დაზარალებული აწყნარებდა, ძალიან ხშირად მქონია ასეთი შემხვევა, 
ასე რომ განიცდიდა და ცრემლებად იღვრებოდა ბავშვი დაზარალებულს 
ეუბნებოდა რომ არაუშავს. ზოგჯერ ძალიან მძიმე საყურებელიც არის ეს 
ყველაფერი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღირს ამად, იმიტომ, რომ კარგია 
,,ბედნიერი დასასრულის“ ყურება“.

მედიატორი 3

„როდესაც ვხედავ განსარიდებლის ტრანსფორმაციას. მოსამზადებელ 
შეხვედრებზეც კი იკვეთება ეს სინანული, რომ რაღაცნაირად შეცდომა 
დაუშვა, არ უნდოდა ამის გაკეთება და ა.შ. რაღაც გარემოებები, მაგრამ 
როდესაც უკვე თვითონ უშუალოდ განსარიდებელი ჩახედავს ხოლმე 
თვალებში დაზარალებულს და დაზარალებულიც გაუზიარებს თავის 
წუხილს და ეს პროცესი ჩაივლის, მერე რაღაცნაირად ხედავ აბსოლუტურ 
ტრანსოფმირებას განსარიდებლის და ძალიან სასიამოვნოა ამის ყურება“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი

„მე მქონია ასეთი შემთხვევები, ცრემლებს ძლივს იკავებდა ბავშვი, არა 
იმიტომ, რომ ვიღაცამ შენიშვნა მისცა, პირიქით, ძალიან ლოიალური 
დამოკიდებულება ჰქონდა ამ ადამიანს, უბრალოდ დაანახა რა დაზარლდა 
და რა გაფუჭდა მისი ასეთი პატარა საქციელით. კარგ მედიაციას, 
ნამდვილად კარგი შედეგები აქვს.“
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გამოკითხული არასრულწლოვნების ნახევარს არ აქვს ინფორმაცია 
მედიაციის შესახებ. როგორც თავად გადმოგვცემენ,  საერთოდ არ იციან ან/
და არავის უთქვამს მათთვის მედიაციის თაობაზე; გამოკითხულთა მეორე 
ნახევარი, მედიაციის პროცესს არაერთგვაროვნად აფასებს.  ნაწილი  
აღწერს  და დადებითად აფასებს პროცესში მათ მონაწილეობას, ხოლო 
ნაწილი ფიქრობს, რომ მედიაციის პროცესი  ფორმალურია და მათ არანაირი 
სინანულის გრძნობა ამ პროცესში არ გასჩენიათ. 

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„უბრალოდ კარგი იყო იმიტომ რომ დაზარალებულს შევხვდი და ბოდიში 
მოვიხადე და უფრო შემსუბუქდა სიტუაცია ჩემი აზრით“.

განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„ძალიან ფორმალურია ჩემი აზრით, რომც არ ვნანობდე იქ ხომ არ ვიტყვი 
ამას“.

სერვისის მიმწოდებელი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელმა, რომელსაც უშუალოდ შეხება ჰქონდა განრიდება-
მედიაციის პროცესთან, განმარტა, რომ მედიაციის პროცესს აქვს საკმაოდ 
ფორმალური სახე და ვერ ემსახურება თავის ძირითად მიზანს. 

არასამთავრობო ორგანაზაციის წარმომადგენელი

„პროგრამა არის დანაშაულის გაცნობიერება, ჯერ ამ პროგრამას უნდა 
დაესწროს და მერე მოხდეს მედიაცია, რომ გაცნობიერებული ჰქონდეს 
რომ მოგპარა ტელეფონი რამდენად დაგაზარალა და მისი ბოდიში 
გულწრფელი იყოს. ჩვენთან როგორ ხდება, პირველი რაც კეთდება არის 
მედიაცია, ბავშვი აბსოლუტურად მოუმზადებელი შევარდება რომ ბოდიში 
მოუხადოს, ნაწილი ვინც ცოტა ისეთია არ უხდის ზოგი მშობლის ხათრით 
უხდის და ა.შ. ანუ საერთოდ ფორმალიზებულია“.

„იმ ბავშვებიდან ვინც ჩემთან მოსულა შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდი 
პროცენტი არის ფორმალობა, ფორმალურად ზის ბავშვი იქ. რეალურად 
არ აქვს დანაშაულის განცდა. მედიაცია ჩაუტარდა, ჩემთან მოვიდა, მე ხომ 
უნდა ვიგრძნო, რომ სინანულის განცდა ჰქონდა და რაღაც აღადგინა. არ 
მაქვს ეგ განცდა“. 
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კანონმდებლობის დონეზე განსაზღვრული არის, რომ მედიაციის პროცესის 
წარმართვისთვის აუცილებელია ორივე მხარის თანხმობა ამ პროცესში 
მონაწილოების თაობაზე. თუმცა არც კანონმდებლობის და სახელმძღვანელო 
პრინციპების დონეზე არ არის განსაზღვრული ის შემთხვევები, რა 
შემთხვევებში შეუძლია მედიატორს აღნიშნული პროცესის შეწყვეტა. 
თვისებრივი კვლევისას, გამოიკვეთა, რომ იყო მედიაციის პროცესის 
შეწყვეტის შემთხვევა, თუმცა არ ჩანს რა რეგულაციებით იხელმძღვანელა 
მედიატორმა ამ პროცესში. 

მედიატორი 1

„ანგარიშში, რომ აგრესიული პიროვნება იყო და არ შეიძლებოდა 
მედიაციის ჩატარება, თორემ თვითონ თანახმა იყო მედიაციაზე, ჰქონდა 
მას ფსიქიკური პრობლემები და ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება, 
სპეციალისტებიც ჩაერთნენ და შეწყდა პროცესი“.

თავი 4. განრიდების და განრიდებისა და მედიაციის 
ხელშეკრულება /ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
ხარისხი

აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი არის ინფორმაცია, განრიდების და 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების აღსრულების პროცესთან 
დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის შესახებ, რაც თვისებრივი 
კვლევისას და მოძიებული საჯარო ინფორმაციის შედეგად გამოიკვეთა. 
განრიდებისა და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება ძირითადად 
დამოკიდებულია ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში ასახულ 
ინფორმაციაზე, რასაც ამზადებენ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სოციალური მუშაკები, რის გამოც აღნიშნულ ნაწილში, ხელშეკრულების 
აღსრულების პროცესის გარდა, განვიხილავთ ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშის ხარისხთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

ვებ-რესურსების მეშვეობით მოძიებულ იქნა საჯარო ინფორმაცია განრიდების 
ხელშეკრულების დარღვევებთან დაკავშირებით, თუმცა მხოლოდ 2016 და 
2017 წლების განმავლობაში.77

2016 წელს განარიდეს და ხელშეკრულება გაუფორმდა 462 
არასრულწლოვანს. დაფიქსირდა განრიდების ხელშეკრულების დარღვევის 
18 შემთხვევა. 5-მა ჩაიდინა ახალი დანაშაული, ხოლო 13 შემთხვევაში არ 

77  http://www.pog.gov.ge/ 
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შესრულდა ხელშეკრულების პირობები. განრიდების პროცესი შეწყდა 6 
შემთხვევაში, დანარჩენ შემთხვევაში ვადა გაგრძელდა.

2017 წლის 1-6 თვეში განარიდეს და ხელშეკრულება გაუფორმდა 253 
არასრულწლოვანს. დაფიქსირდა განრიდების ხელშეკრულების დარღვევის 
13 შემთხვევა. 4-მა ჩაიდინა ახალი დანაშაული, ხოლო 9 შემთხვევაში არ 
შესრულდა ხელშეკრულების პირობები. განრიდების პროცესი შეწყდა 5 
შემთხვევაში, დანარჩენ შემთხვევაში ვადა გაგრძელდა.

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების ან/და 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 
1 წელი. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
თანახმად, ხელშეკრულებების ხანგრძლივობა, ორივე ასაკობრივ ჯგუფთან 
დაკავშირებით, უმეტეს შემთხვევაში არის 3-4 თვე. თუმცა საკმაოდ ხშირია 
ასევე 2 თვიანი ხელშეკრულებებიც, იყო ერთთვიანი ხელშეკრულელების 
გაფორმების შემთხვევებიც. იხილეთ დეტალური მონაცემები:

თვისებრივი კვლევისას, რესპოდენტების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის ხარისხთან დაკავშირებით, არ 
იყოერთგვაროვანი. თუმცა რესპოდენტების დიდი ნაწილი ხაზს უსვამს 
ანგარიშების ხარისხთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

პროკურორების უმრავლესობამ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების 
ხარისხი დადებითად შეაფასა. მათი განმარტებით, ანგარიშში მითითებული 
წყაროები, საიდანაც ხდება ინფორმაციის ამოღება საკმარისია და ისინი 
სრულყოფილად ეყრდნობიან ამ ანგარიშებს. ერთ-ერთი რესპოდენტის 
განმარტებით, თუკი იქნება ამ ინფორმაციის დაზუსტების გარკეული 
საჭიროება ისინი უკავშირდებიან სოციალური მუშაკებს. თუმცა 
პროკურორების ნაწილმა აღნიშნა, რომ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
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სოციალური მუშაკების გადატვირთულობის გამო, ანგარიშის ხარისხი არ 
არის დამაკმაყოფილებელი.

პროკურორი 1

„ჩვენ ვეცნობით დეტალურად ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს, 
რომელსაც ამზადებს პრობაციის სოციალური მუშაკი. სახელშეკრულებო 
პირობებს ვამზადებთ ერთობლივად, საქმეში ერთვება როგორც 
პროკურატურა, ასევე პრობაციის სოციალური მუშაკი და მედიატორი.

პროკურორი 2

“ანგარიში თავიდან ბოლომდე ინფორმაციულია. თუ რაიმე ხარვეზი 
ან გაურკვევლობაა ან რაიმე დამატებითი ინფორმაცია გვჭირდება, 
ვუკავშირდებით სოციალურ მუშაკებს”.

პროკურორი 3

„სოციალური მუშაკები ვერ ასწრებენ. რაოდენობა განსაზღვრავს 
ხარისხს. დიდი შტატი როდესაც არ არის, პირდაპირ ურტყამს ეს ხარისხს. 
სოციალური მუშაკები მონდომებულები არიან, მაგრამ ფიზიკურად, დროის 
უქონლობის გამო და დიდი რაოდენობით შესასრულებელი სამუშაოების 
გამო, ვერ ახერხებენ. სოციალურ მუშაკებს განრიდების გარდა, ბევრი სხვა 
საქმე აქვთ“. 

ერთ-ერთი მოსამართლის განმარტებით, ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშები ბევრ სფეროს მოიცავს, მაგრამ არის მაინც სუბიექტური - 
„მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და საკმაოდ ბევრს სფეროს მოიცავს, თუმცა 
ვთვლი, რომ შეფასება მაინც სუბიექტურია, რადგან ოჯახის წევრებთან 
გასაუბრებას ეყრდნობა ძირითადად, ოჯახის წევრს კი ინტერესი აქვს დაიცვას 
საკუთარი შვილი ან ძმა თუ და და არ იძლევა ობიექტურ ინფორმაციას. ამიტომ 
ვთვლი, რომ სუბიექტურია მაინც“. მისი განმარტებით არის მითითებული 
რისკები, მაგრამ ამ რისკის შეფასება ძალიან ძნელია, რამდენად სწორია 
ეს ხედვა და რა დგას ამ რისკის უკან ანგარიშში სამწუხაროდ არ ჩანს.   
მოსამართლეთა უმრავლესობა მიუთითებს წყაროების ნაკლებობაზე, რაზე 
დაყრდნობითაც მზადდება ანგარიშები. მათი განმარტებით, მნიშვნელოვანია 
შეფასება დაეყრდნოს სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციას.
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მოსამართლე 1

„(ოჯახში) განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა, არის ერთი ან ორი 
ვიზიტი, რაც ჩემი აზრით არ არის საკმარისი. თუკი არ გვყავს ადრესატი 
კომუნიკაბელური მაგ შემთხვევაში მით უმეტეს არ არის საკმარისი 2 
ვიზიტი ობიექტური შეფასებისთვის. ინფორმაცია ძირითადად ეყრდნობა 
ოჯახიდან და სკოლიდან მოძიებულ ინფორმაციას. ვფიქრობ, ეს 
მონაცემები ძალიან ოფიციალურია. კარგი იქნებოდა განხორციელდეს 
ვიზიტები მეგობრებთან,  იმ სპორტული წრეების წარმომადგენლებთან, 
სადაც დადის არასრულწლოვანი. ამგვარად არასრულწლოვანი 
შესაძლებელია დავინახოთ სრულყოფილად“.

მოსამართლე 2

„პრეტენზიას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ჩემთვის საკმაოდ ინფორმატიულია. 
ერთადერთი ახლა, მაგრამ ეს პირადი ინფორმაციის დაცვაც 
მნიშვნელოვანია, სკოლის, მასწავლებლის შეფასებაც თუ იქნებოდა, 
კიდევ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ეს თუ არ არის თანხმობა თვითონ 
ბრალდებულის, კანონიერი წარმომადგენლისგან ასეთ გამოკვლევას არ 
ატარებენ და სწორიც არის “.

თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრისას, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ სოციალური მუშაკების 
მიერ მომზადებულ ანგარიშებს და ამ კუთხით ძალიან კარგი კომუნიკაცია 
აქვს პროკურორებს და სოციალურ მუშაკებს. თუმცა კვლევისას გამოიკვეთა, 
ინფორმაციის წყაროების სიმცირე, რაზე დაყრდნობითაც მზადდება 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები.

ყველა პროკურორის განმარტებით, სახელშეკრულებო პირობებს საზღვრავენ 
ერთობლივად სოციალურ მუშაკებთან ერთად და ამ შემთხვევაში სრულად 
ეყრდნობიან პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების 
მიერ მომზადებულ ანგარიშებს. პროკურორების განმარტებით, შესაძლოა 
ამ პროცესში იყოს განსხვავებული მოსაზრებებიც, თუმცა ერთობლივი 
მსჯელობისას საზღვრავენ კონკრეტული არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის 
სახელშეკრულებო პირობებს. 

პროკურორების ნაწილმა განაცხადა ასევე, რომ სახელშეკრულებო 
პირობების განსაზღვრისას, მნიშვნელოვანია დაზარალებულის პოზიციის 
გათვალისწინებაც, თუმცა ერთ-ერთი პროკურორის განამარტებით 
უპირატესობა ენიჭება ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესს - „ვითვალისწინებთ, 
დაზარალებულის პოზიციას, მაგრამ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ბავშვის 
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ჭეშმარიტ ინტერესებს ენიჭება უპირატესობა“. ერთ-ერთმა რესპოდენტმა 
ასევე განაცხადა, რომ სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრისას 
მნიშვნელობა აქვს უშუალოდ არასრულწლოვნის პოზიციასაც.

პროკურორი 1

„პირობებს ერთად ვადგენთ, თუ გვაქვს რესურსი ჩავრთოთ დამატებით 
სერვისებში, რა თქმა უნდა ამას ვაკეთებს მისი საუკეთესო ინტერესებიდან 
გამომდინარე“.

პროკურორი 2

„სრულყოფილად ვითვალისწინებთ, ყველა რეკომენდაციას, 
რომელიც უწერია სოციალურ მუშაკს ყველას ვუდებთ განრიდებულს 
სახელშეკრულებო პირობად, თუ განრიდებული წინააღმდეგია რომელიმე 
პირობის შესრულების, შესაძლოა გავითვალისწინოთ, ოღონდ უნდა 
დაასაბუთოს, თუ გონივრულად ასაბუთებს შესაძლოა არ ჩავუდოთ.“ 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების უმრავლესობის 
განმარტებით, მათ ანგარიშებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ და 
ძირითადად ამ ანგარიშებზე დაყრდნობით მზადდება განრიდების ან/და 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება. მათი განმარტებით ხშირად 
არის ხოლმე მსჯელობა პროკურორებთან სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით და აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად 
სახელშეკრულებო პირობებზე ერთობლივად თანხმდებიან. გარდა ამისა, 
ერთ-ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ იყო ასევე შემთხვევა, რომ 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშზე დაყრდნობით პროკურორმა 
არასრულწლოვანს უარი უთხრა განრიდებაზე.

სოციალური მუშაკების უმრავლესობის განმარტებით, ინფორმაციის 
ძირითადი წყარო უმეტესად არის ბენეფიციარი, ოჯახი და ზოგ შემთხვევებში 
სკოლა.  სოციალური მუშაკების ნაწილის განმარტებით, ინფორმაციის 
მოძიების პროცესში არის პრობლემები კონფიდენციალობის დაცვასთან 
დაკავშირებით და განსაკუთრებით სასკოლო სივრცეში. თუმცა ერთ-
ერთმა რესპოდენტმა განაცხადა, რომ მას არ აქვს განცდა, რომ წყარო 
არასაკმარისია და ძირითადი ინფორმაციის მოძიებას ახერხებენ.
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პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1 

„ჩემი აზრით, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში შეფასებას ანიჭებენ დიდ 
მნიშვნელობას  და ეყრდნობიან მას ბოლომდე როგორც პროკურორი, 
ასევე მოსამართლე, ამიტომ დასკვნა უნდა იყოს მაქსიმალურად 
ინფორმატიული და ობიექტური, ამ პასუხისმგებლობას მე ვგრძნობ, ასევე 
სახელშეკრულებო პირობების გაწერისას გადაწყვეტილება მიიღება 
თითქმის ერთობლივად, მედიატორსაც კი დაუმატებია პირობები, ასევე 
პროკურორს“. 

„მე მქონია შემთხვევები, ბევრი არა, მაგრამ 3-4 შემთხვევა, როცა 
პროკურორმა უარი თქვა განრიდებაზე ჩემს მიერ მომზადებული ანგარიშის 
გაცნობის შემდეგ, ანუ ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენი შეხედულებები 
ერთმანეთს ემთხვეოდა“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„პროკურორები ითვალისწინებენ, ხელშეკრულების შედგენისასაც ხდება, 
უმეტესად ის პირობები რჩება ხოლმე რასაც მე გავწერ, თუ რამეში არ 
მეთანხმება პროკურორი მეკითხება, მე ვუხსნი, ვუზიარებ ჩემს არგუმენტებს 
და ძალიან ხშირად ითვალისწინებენ, თუ  ის მეტყვის თუ რატომ არ უნდა 
გავუკეთოთ მეც ვითვალისწინებ ხოლმე, თუ ძლიერი არგუმენტია“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ინფორმაციის ძირითადი წყარო მაინც არის ოჯახი და სკოლა. თუმცა 
არ მიყვარს ძალიან სკოლაში მისვლა და იქედან ინფორმაციის 
აღება. ვფოქრობ, სკოლებში უამრავი რამეა შესაცვლელი - არ იცავენ 
არასრულწლოვნის კონფიდენციალობას, რაც ძალიან დიდი სირთულეა და 
შეცდომაც. გვქონდა გამოცდილება, მივსულვართ და დიდი აუდიტორიის 
წინაშე გაულანძღავთ ბავშვი“.

კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არასრულწლოვნების მიერ სახელშეკრულებო 
პირობების დარღევევისას, როგორც წესი, არ ხდება განრიდების პირობების 
გაუქმება და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. არასრულწლოვნებს 
ეძლევათ აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორების შესაძლებლობა. თუმცა 
კვლევისას ასევე გამოიკვეთა, რომ არის შემთხვევები, როცა ხელშეკრულების 
პირობების დარღვევაზე საერთოდ არ ხდება არანაირი რეაგირება.

სოციალური მუშაკების უმრავლესობამ განმარტა, რომ სახელშეკრულებო 
პირობების დარღვევისას, არ ხდება აუცილებლად სისხლის სამართლებრივი 
დევნის დაწყება და არასრულწოვნებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ 
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აღნიშნული ხარვეზი გამოასწორონ. ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა 
აღნიშნა, რომ სახელშეკრულებო პირობების დარღვევის შემთხვევაში, 
პროკურორი ესაუბრება არასრულწლოვნებს და აფრთხილებს 
ხელშეკრულების დარღვევის შესაძლო შედეგების თაობაზე.

სოციალური მუშაკების ნაწილის განმარტებით, ხელშეკრულების პირობების 
დარღვევის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ არასრულწლოვნებს უჭირთ 
პასუხისმგებლობის თავის თავზე აღება. ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა 
აღნიშნა, რომ ძირითადად სახელშეკრულები პირობებს არღვევენ ისეთი 
მოზარდები, ვისაც ახასიათებს ანტისოციალური ქცევა -„ძირითადად ეს 
პრობლემები დგება იმ  პირებთან, ვინც ანტისოციალური ქცევებისკენ 
არიან მიდრეკილები, როდესაც ვერ აცნობიერებენ დანაშაულს, მორალური 
განვითარების დეფიციტის დროს, ასევე  როდესაც მენტალობის პრობლემაა, 
მაგალითად, პირისათვის კრიმინალური სუბკულტურა პრიორიტეტია. 
ძირითადად ასეთ შემთხვევებში“.  

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ამ ეტაპამდე არანაირი რეაგირება არ ხდება, ჯერ არ მქონია მსგავსი 
პრაქტიკა, რომ სახელშეკრულებო პირობების დარღვევისას რაიმე 
ღონისძიება გატარდა მოზარდზე“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„იცით რა შევნიშნე,  არასრულწლოვნები განსაკუთრებით, ვერ აცნობიერებენ 
რა პროგრამაში მონაწილეობენ, ზედაპირული დამოკიდებულება 
შეინიშნება ხშირ შემთხვევაში უჭირთ მაინც პასუხისმგებლობის თავზე 
აღება, ვერ ხვდებიან რა არის ნასამართლეობა, ვინც ეს იცის ის 
პასუხისმგებლობით მოეკიდება დაკისრებულ ვალდებულებებს და ამათ არ 
იციან, ამიტომ პასუხისმგებლობაც და დანაშაულის გააზრების ხარისხიც 
ნაკლებია.

„ნებისმიერი მიღწევა თუ დარღვევა აისახება თვის ანგარიშში. 
ეცნობება პროკურორს და შესაძლებელია დაუბრუნოს საქმე სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგელობისთვის დაუბრუნოს საქმე მოსამართლეს, 
ან გაუგრძელოს სახელშკრულებო ვადა. ვადის გაგრელების შემთხვევები 
გვქონია და სხვათაშორის მერე უფრო მეტი პასუხისმგებლობით დაუწყიათ 
პირობების შესრულება“.
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პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, რომ ამას მკაცრი რეაქცია მოჰყოლოდა, 
არ მქონია.“ 

პროკურორების განმარტებით, სახელშეკრულებო პირობების დარღვევასთან 
დაკავშირებით, მათ არ აქვთ „ჩასაფრებული“ პოზიცია და მათი მიზანია 
ბავშვმა რეალურად გააცნობიეროს მის მიერ ჩადენილი ქმედება. ამის 
გამო, მათ ეძლევათ შანსი და როგორც წესი ხდება ხელშეკრულების 
გაგრძელება - „ჩვენ ,,ჩასაფრებულის“ პოზიცია არ გვაქვს. ამ ყველაფრის 
მიზანია, რომ ბავშვმა გააცნობიეროს დანაშაული და ყველაფერი რაშიც 
ერთვება, რისთვის კეთდება. როგორც წესი, არასრულწლოვნები ძალიან 
დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან, ჩემი მუშაობის 10 წლიანი პრაქტიკის 
განმავლობაში, მხლოდ 1 შემთხვევა მქონდა, როდესაც ვადა გავაგრძელეთ“.

პროკურორი 1

„თუ ბავშვი არღვევს სახელშეკრულებო პირობებს და პირველი შემთხვევაა, 
ვაძლევთ შანსს, რომ გააგრძელოს პროგრამა. გააჩნია მიზეზს, რა მიზეზით 
არღვევს ხელშეკრულებას. თუ ოჯახური პრობლემების გამო არღვევს 
მაგალითად, მაშინ აუცილებლად ვპატიობთ. თუ არასაპატიო მიზეზია, 
მაშინ, შანსს ვაძლევთ“.

კვლევისას გამოკითხული არასრულწლოვნების უმრავლესობამ განაცხადა, 
რომ სახელშეკრულებო პირობები ძირითადად შეესაბამებოდა მათ 
საჭიროებებს და მათი შესრულება რთული არ იყო - „არ ყოფილა რთული 
მათი შესრულება და ასახავდა ჩემს საჭიროებებს“. თუმცა მოხდა თუ არა 
არასრულწლოვნების აზრის გათვალისწინება სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრისას, რესპოდენტების მიერ მოწოდებული ინფრომაცია 
იყო არაერთგვაროვანი. არასრულწლოვნების უმრავლესობამ ასევე 
აღნიშნა, რომ გაითვალისწინეს მათი აზრი სახელშეკრულებო პირობების 
განსაზღვრისას. ზოგიერთი მათგანის გადმოცემით კი მათი აზრი არ ყოფილა 
გათვალისწინებული. 

განრიდებული არასრულწლოვანი 1

„ვფიქრობ შეესაბამებოდა ჩემს საჭიროებებს ნაწილობრივ, თუმცა ზოგი 
აქტივობა უინტერესო იყო“.
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განრიდებული არასრულწლოვანი 2

„პირველ რიგში მკითხეს მაწყობდა თუ არა ეს აქტივობები.“

განრიდებული არასრულწლოვანი 3

რაღაცეები შემითანხმეს, რაღაცეები თვითონ გადაწყვიტეს“.

თავი 5. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემასთან დაკავშირებით, რესპოდენტებისგან 
მიღებულ იქნა ინფორმაცია, როგორ უშუალოდ მთლიანად განრიდების/
განრიდება-მედიაციის პროგრამასთან დაკავშირებით, ასევე ცალკე 
სხვადასხვა კომპონენტებთან დაკავშირებით, მაგალითად სერვისების 
ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 
გარკვეული სახის მექანიზმები, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე, არ 
არის შექმნილი განრიდების/განრიდება-მედიაციის, როგორც ერთიანი 
პროგრამის, ასევე მისი ცალკეული კომპონენტების შეფასების ზუსტი და 
მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ინდიკატორები.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების უმრავლესობის 
განცხადებით, განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროგრამა ეფექტურია და 
ამის ერთ-ერთი მთავარი საზომი არის განმეორებითი დანაშაულის დაბალი 
მაჩვენებელი. თუმცა სოციალური მუშაკების ნაწილმა ვერ მიუთითა წყარო, 
რაზე დაყრდნობითაც მათ აქვთ ეს ინფორმაცია, ნაწილმა განაცხადა, რომ არ 
იცის ის მეთოდოლოგია, თუ როგორ და ვის მიერ დამუშვდა ეს ინფორმაცია. 
ერთ-ერთმა სოციალურმა მუშაკმა ასევე განაცხადა, რომ ზუსტი სტატისტიკა 
არ აქვს, თუმცა მისი აზრით განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რიცხვი 
დაბალია - „სტატისტიკა არ გვაქვს, მაგრამ განმეორებითი დანაშაულის 
ჩადენის რიცხვი დაბალია. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, 
რომ შეთავაზებული სერვისები ეფექტურია“.

სუპერვიზიის სისტემასთან დაკავშირებით, რესპოდენტების მხრიდან 
მიღებული ინფორმაცია იყო არაერთგვაროვანი. სოციალური მუშაკების 
უმრავლესობამ განაცხადა, რომ მათ შიდა უწყებრივად უტარდებათ 
სუპერვიზია, პროფესიული ზედამხედველების მხრიდან. მათი განმარტებით, 
სუპერვიზიას სოციალური მუშაკები ერთმანეთს უტარებენ - „გარკვეულწილად 
მგონია, რომ ამ ურთიერთობის პროცესში ხარისხის მაკონტროლებლები 
ერთმანეთთანაც ვართ, იმიტომ, რომ რომელიღაც რგოლი თუ რაღაცას არ 
გააკეთებს, ასე მგონია, რომ სხვა რგოლზეც აისახება“. 

სოციალური მუშაკების ნაწილის განმარტებით ისინი თავად არიან 
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პასუხისმგებელი სუპერვიზიაზე და სხვა სახის რაიმე სუპერვიზია მათ არ 
უტარდებათ - „ჩვენ თავად ვართ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. მიტარდება 
სუპერვიზია, მაგრამ კონკრეტული ქეისების განხილვა მხოლოდ მაშინაა 
თუ რამე პრობლემა მაქვს მე. სხვა მხრივ მონიტორინგი არ ხდება ან რამე 
ოფიციალურად რომ კონტროლდებოდეს, ასე ნამდვილად არ არის“. 
სოციალური მუშაკების ნაწილმა ასევე განაცხადა, რომ მათ სუპერვიზიას 
და მონიტორინგს უწევს იუსტიციის სამინისტრო და მის დაქვემდებარებაში 
არსებული უწყება, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 1

„ჩვენი ნებისმიერი შეფასების ფოსტით გადაგზავნისას წერილს ღებულობს 
პარალელურად სარეაბილიტაციო პროგრამების კოორდინატორი. ... 
ასევე მონიტორინგს აწარმოებს იუსტიციის სამინისტრო“. 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 2

„სტატისტიკა არ გვაქვს, განმეორებითი დანაშაულის ფაქტები ძალიან 
მცირეა, ჩემი სამი წლის მუშაობის მანძილზე მქონდა მხოლოდ 2 შემთხვევა 
განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის“.

„დანაშაულის პრევენციის ცენტრი და იუსტიციის სამინისტრო მუდმივად 
ახორციელებს მონიტორინგს და სუპერვიზიას. სარეაბილიტაციო 
პროგრამის კოორდინატორს ასევე ეცნობება ჩვენი ნებისმიერი ქეისის 
შესახებ“.

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 3

„ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს, მაგრამ მე ყველა ჩემი შემთხვევა მახსოვს. 
რაზეც მიმუშავია და ვისთან რა შედეგიც მქონია და შემიძლია ვთქვა, რომ 
რეციდივს შემთხვევა ძალიან ცოტა მქონია.“

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„რადგან სრულყოფილი არაფერია და საერთოდ დანაშაულის 
ხელშემწყობი პირობები ბევრია გარემოში, რთულია ვერ ვიტყვით რომ თუ 
პროგრამას გაივლის აღარ ჩაიდენს დანაშაულს, მაგრამ უმეტესად მაინც 
არ იდენენ ხოლმე, მაგრამ გვაქვს გამონაკლისებიც“.
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მედიატორების განმარტებით, მათ სამ თვეში ერთხელ ან ზოგ შემთხვევაში 
უფრო ხშირად უტარდებათ სუპერვიზია. მათი განმარტებით, მედიაციის 
პროცესის დასრულების შემდეგ, ისინი აგზავნიან ანგარიშებს პროგრამის 
მენეჯერთან, როგორც წარმატებულ, ასევე წარუმატებელი მედიაციის 
შემთხვევებზე. მათი განმარტებით, პროგრამის მენეჯერი არის 
პასუხისმგებელი მთლიანად სუპერვიზიის პროცესზე. თუმცა ერთ-ერთმა 
მედიატორმა განაცხადა, რომ მენეჯერი მხოლოდ ტექნიკურ მხარეს 
ამოწმებს. მედიატორებმა ასევე განაცხადეს, რომ გარე სუპერვიზია მათ არ 
უტარდებათ - „ტექნიკურ დონეზე მოწმდება დოკუმენტები, ვთქვათ მედიაციის 
კოფერენციისას  იდება ხელშეკრულება, ოქმები იწერება და ტექნიკურ მხარეს 
ამოწმებს მენეჯერი“.

ერთ-ერთი მედიატორის განმარტებით -„ პროგრამის მენეჯერი, ფსიქოლოგი 
და ... გავდივართ ჩვენთვის საინტერესო საქმეებს, ვის რა სირთულე შეიძლება 
ჰქონდეს და გამოგვაქვს სააშკარაოზე თითოეული ქეისი, ერთმანეთს 
რეკომენდაციას ვაძლევთ კოლეგები და ძალიან საინტერესო პროცესია, 
იმიტომ, რომ შეიძლება სხვას იგივე ტიპის სიტუაცია შეექმნას და ასე ვთქვათ 
ერთმანეთის ქეისებით უფრო მეტ გამოცდილებას ვიძენთ, ძალიან საინტერსო 
და ინფორმატიული პროცესია“.

პროკურორების უმრავლესობის განცხადებით, განრიდების/განრიდება-
მედიაციის პროგრამა არის წარმატებული, ვინაიდან განმეორებითი 
დანაშაულის ციფრი არის ძალიან დაბალი.  ერთ-ერთი პროკურორის 
განმარტებით -„ საპროკურორო საქმიანობის  ზედამხედველობის და 
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი ახორციელებს ასევე ხარისხის 
კონტროლს, ელექტრონული ბაზა არსებობს სადაც ყველა დოკუმენტი და 
ყველა განხორციელებული ნაბიჯია ასახული“. ერთ-ერთი პროკურორის 
განმარტებით, - „ყოველდღიურ რეჟიმში არიან კომუნიკაციაში მედიაციასთან 
და პრობაციასთან. ამას გარდა, გვაქვს შიდა მეთოდოლოგია, რომ 
ვაკონტროლოთ ვადები: რა ვადაში მოხდა მომართვიანობა, როდის 
მოვიდა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, გვიან ხომ არ განარიდა 
არასრულწლოვანი და ა.შ. ასევე მიდის დევნადაწყებული საქმეების 
მონიტორინგი და ასევე ვამოწმებთ განრიდების უარის ოქმებს, რომლებსაც 
პროკურორები ასაბუთებენ კარგად.  პროკურატურაში გამოყოფილი ვართ 
ორი პროკურორი, რომლებიც ამ ყველაფერს ვადევნებთ თვალ-ყურს“.  

პროკურორი 1

“ძირითადად სტანდარტული სერვისებია, მაგრამ იძლევა იმის 
შესაძლებლობას, რომ რეციდივის პრევენცია მოხდეს, ძალიან იშვიათია 
რეციდივი და  შესაბამისად კარგად მუშაობს ეს მექანიზმი, ვცდილობთ რაც 
არის მოვარგოთ  განრიდებულის რისკებსა და საჭიროებებს, თუმცა  კარგი 
იქნებოდა უფრო მრავალფეროვანი რომ იყოს. მიუხედვად სიმწირისა, 
მანც ვახერხებთ ვიმუშაოთ განრიდებულებთან ეფექტურად.” 
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პროკურორი 2

„ჩემი განრიდებულებიდან, 100%-დან 90% წარმატებული ყოფილა“.

ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის შეფასებით, 
განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროგრამას - „საერთოდ აღარ ექნება 
ეფექტი, აბსოლუტურად ფორმალური გახდება და არანაირად პრევენციას 
არ ემსახურება“. მისივე განმარტებით აღნიშნული პროგრამის მართვაში 
არის გარკვეული სახის ინტერესთან კონფლიქტი, ვინაიდან არ ჩანს 
რომელი უწყება არის აღნიშნული პროგრამის მართვაზე პასუხისმგებელი. 
თუმცა აღნიშნული ორგანიზაციის წარმომადგენელი აქვე აღნიშნავს, 
რომ მათი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებულ პროექტში ჩართული 
ბენეფიციარებიდან, განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა არ მომხდარა - 
„როგორც მახსოვს, პროგრამაში იყო ჩართული 75 თუ 80 ბენეფიციარი. 
პროექტის მსვლელობისას არ ყოფილა განმეორებითი დანაშაულის 
შემთხვევები“.

არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების ნაწილმა ასევე 
განმარტა, რომ პროგრამის განხორციელებისას, მათ აქვთ გარკვეული 
სახის შეფასების სისტემა, კერძოდ პრე და პოსტ ტესტები, რითაც შეუძლიათ 
შეაფასონ თუ რამდენად წარმატებული იყო პროგრამა. თუმცა ერთ-ერთი 
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ -  
„ვერ ვიტყვით, რომ რაიმე ინსტრუმენტი გვაქვს კონკრეტულად რომელიც 
გაზომავს ბავშვების ჩართულობის ხარისხს თუ რას მივაღწიეთ“.

გარდა ამისა, რესპოდენტების ნაწილმა განაცხადა, რომ მათ მიერ 
განხორციელებულ სერვისებთან დაკავშირებით წერილობით უკუკავშირს 
აძლევენ დანაშაულის პრევენციის ცენტრს, თუმცა მეორე ნაწილმა განაცხადა, 
რომ ინფორმაციას მხოლოდ ვერბალურად აწვდიან - „ჩვენ არ გვქონია 
მსგავსი პრეცენდენტი, ძირითადად, შეხვედების დროს ვერბალურად 
ვაწვდით“. 

სერვისის მიმწოდებელი არასამათავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი 1

„ჩვენ ვაძლევთ უკუკავშირს,  წერილობითი ფორმით ... თითოეულ 
ქეისზე ვაძლევ მინიმუმ 3 გვერდიან დასკვნას, სადაც გაწერილია თავისი 
რეკომენდაციები და ასევე ჩემს მიერ შეფასებულია რეციდივის რისკები, 
რამდენია, მაღალია დაბალი თუ საშუალო და როგორ უნდა გაანეიტრალო. 
იუსტიციას რაც შეეხება, ღრმა და ყოვლისმომცველ შეფასებას არ ვაძლევ, 
იმიტომ, რომ კონფიდენციალურია და რაში გამოიყენებს“. 
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სერვისის მიმწოდებელი არასამათავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი 2

„ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინსტრუმენტი, ჩვენი პროგრამა ძალიან სპეციფიურია, 
5 შეხვედრა არის სულ და როდესაც მთავრდება იწერება შეფასება. 
ნარატიულია, არა რაოდენობრივი შეფასება, შემდეგ ამ 5 შეფასების 
ჯამურად დგება ფსიქო პორტრეტი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინსტრუმენტი, 
შემიძლია ვთქვა, რომ წარმატებული ქეისი 100 პროცენტიდან არის 30-40, 
მეტი არა”. 

 სერვისის მიმწოდებელი არასამათავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი 3

„ჩვენც ასე, გვაქვს ინსტრუმენტი პრე და პოსტ ტესტები. ჩვენი შეხვედრები 
მოიცავს 12 შეხვედრას, ასე რომ შუალედური შეფასებაც გვაქვს. მათ 
ემოციურ მდგომარეობას ვაფასებთ“. 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების მხოლოდ 
ნაწილმა გამოთქვა მოსაზრება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემასთან 
დაკავშირებით. ერთ-ერთი სოციალური მუშაკის განმარტებით, განრიდების 
პროგრამა არის ძალიან ფორმალური  -„შეცვლით ნაკლებად იცვლება, 
ერთსა და იმავე გვარებზე ვსაუბრობდი ვინც ხვდებიან ამაში, მათთვის 
ძირითადად არაფერი იცვლება. იგივენაირად აგრძელებენ ცხოვრებას და 
მერე უკვე სხვა შედეგი დგება“. მეორე სოციალური მუშაკის განმარტებით 
პროგრამა ხშირ შემთხვევაში არ პასუხობს არასრულწლოვნის საჭიროებებს, 
ვინაიდან სახელშეკრულებო პირობები არის ძალიან მსუბუქი და ბავშვები ვერ 
აცნობიერებენ მათ მიერ ჩადენილი ქმედების სიმძიმეს - „ხშირ შემთხვევებში 
არ პასუხობს მოზარდის საჭიროებებს და ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, 
ზოგჯერ ძალიან მსუბუქია ეს პირობები, ზოგჯერ ვერ აცნობიერებს მოზარდი, 
რომ დანაშაული ჩაიდინა და რომ განრიდება შანსია მისთვის. ტრენინგებზე, 
რომ უშვებენ, უფრო გართობაა მათთვის ეს ტრენინგები და დანაშაულის 
გაცნობიერებაზე საუბარი ზედმეტია. უფრო მკაცრი პირობები უნდა გაუწერონ, 
მაგ. სასარგებლო შრომა ან რამე მსგავსი“.

სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სოციალური მუშაკი 4

„ჩემი პირადი აზრი თუ გაინტერესებს, არის ძალიან ფორმალური, 
უბრალოდ იმიტომ კეთდება, რომ იყოს ეს ხელშეკრულება. რეალურად 
ამაზე მონიტორინგი, რა ვიცი..  კითხულობენ, აკეთებენ, გვიკავშირდებიან 
ხოლმე ჩვენ, იქაური სოციალური მუშაკები (პრობაციის ეროვნული 
საგენტოს) და რაღაც კონტაქტი გვაქვს, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ 
უფრო ფორმალურია“.
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ნაწილი 5. კვლევის მიგნებები
1. ადგილობრივი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო 

სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან

ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობა ძირითადად 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრაქტიკას. თუმცა 
კანონმდებლობის დონეზე იკვეთება გარკვეული სახის ხარვეზები, რა 
მიმართულებითაც უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები:

	ჩაურევლობა

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების ერთ-ერთ 
ღონისძიებად განსაზღვრულია  არასრულწლოვნის წერილობითი 
გაფრთხილება78. ასეთი სახის მექანიზმის გამოყენება ხდება მხოლოდ 
განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების გაფორმებისას.79 
შესაძლოა აღნიშნული მექანიზმი  ნაწილობრივ მივიჩნიოთ  როგორც 
საერთაშორისო სტანდარტებით  განსაზღვრული ე.წ. „ჩაურევლობა“. თუმცა, 
საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ  „არასრულწლოვნის 
წერილობითი გაფრთილება“ საერთოდ არ გამოყენებულა. 

ზოგიერთი სახის ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, 
უფლებამოსილ პირს/ორგანოს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა განარიდოს 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, ყოველგვარი ინტერვენციების 
გარეშე. ასეთი სახის მექანიზმი შესაძლებლობას მისცემს გადაწყვეტილების 
მიმღებ პირებს, რესურსები ეფექტიანად გადაანაწილონ და ჩარევები 
განახორციელონ მხოლოდ კანონთან კონფლიქტში მყოფი იმ  ბავშვების 
მიმართ, სადაც იკვეთება განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის უფრო 
მაღალი რისკი. 

	განრიდება პოლიციის დონეზე

საერთაშორისო სტანდარტები, მოუწოდებს სახელმწიფოებს, რომ 
ადგილობრივი კანონმდებლობის საფუძველზე განსაზღვრონ იმის 
შესაძლებლობა, რომ განრიდების გამოყენების შესაძლებლობა იყოს 
სისხლის სამართლის პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე. ადგილობრივი 
კანონმდებლობის თანახმად, განრიდების უფლებამოსილება გააჩნია 
პროკურორს, ხოლო 2016 წლიდან მოსამართლეს მიეცა უფლებამოსილება, 
პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, დაუბრუნოს 
საქმე პროკურორს, განრიდების მიზნით, რომელიც პროკურორისთვის 
შესასრულებლად სავალდებულოა. ადგილობრივი კანონმდებლობა არ 
იძლევა შესაძლებლობას განრიდება განხორციელდეს ბავშვის პირველივე 
კონტაქტისას მართლმსაჯულების სისტემასთან, პოლიციის დონეზე. 
შესაძლოა ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობდეს ასეთი სახის 

78  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.42 (1, ბ)
79  იქვე, მ.42 (1,ა)
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რეგულაციები, ვინაიდან მისი გამოყენების  შედეგად აღარ მოხდება  ბავშვის 
კონტაქტი მართლმსაჯულების სისტემასთან, რაც ხშირად  ხელს უწყობს 
დანაშაულებრივი ქცევის კორექციას. შესაძლოა, პოლიციის დისკრეციული 
უფლებამოსილება ამ კუთხით უფრო შეზღუდული იყოს და მაგალითად, 
მხოლოდ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში იღებდეს ასეთი სახის 
გადაწყვეტილებას. 

თუმცა, აქვე გასათვალისწინებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დონეზე 
არსებული პრობლემები, განსაკუთრებით ბავშვის პირველი კონატაქტისას 
მართლმსაჯულების სისტემასთან. სამწუხაროდ, ამ მიმართულებით 
არსებობს ხარვეზები, რაც კვლევის თვისებრივ ნაწილში დეტალურად 
არის ასახული. ამის გათვალისწინებით, აღნიშნული ხარვეზების დაძლევის 
გარეშე, პოლიციისთვის აღნიშნული უფლებამოსილების მინიჭება, ამ ეტაპზე, 
შესაძლოა რისკებთან იყოს დაკავშირებული. 

	განრიდება განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, განრიდება შესაძლებელია 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა - არასრულწლოვანი არ არის ნასამართლევი 
ან/და განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართული არ ყოფილა80. 
აღნიშნული სახის რეგულაციები გამომდინარეობს იმ ლოგიკიდან, რომ 
არასრულწლოვნისთვის ეს არის მხოლოდ ერთი შანსი და განმეორებითი 
დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, ასეთი სახის შესაძლებლობა აღარ 
იარსებებს.

„გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი“ მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოები 
ვალდებულნი არიან, გამოიყენონ არასასამართლო პროცედურები კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიმართ.  კომიტეტის აზრით, ეს პრინციპი უნდა 
გამოიყენებოდეს, თუმცა არ უნდა იყოს მხოლოდ იმ ბავშვებით შეზღუდული, 
ვინც ჩაიდინა წვრილმანი დანაშაული, როგორიცაა მაღაზიის გაქურდვა ან 
საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულები, რომელთაც ნაკლები 
ზიანი გამოიწვიეს, ან ვინც დანაშაული პირველად ჩაიდინა.81

აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, განრიდების მექანიზმის 
გამოყენებაზე დაკვირვების შედეგად, რაც უნდა იყოს გამყარებული 
შესაბამისი კრიმინოლოგიური კვლევებით, მომავალში მოხდეს 
მსჯელობა საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლის 
მიხედვითაც გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა, 
გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, განარიდონ 
არასრულწლოვნები, რომლებიც წარსულში იყვნენ განრიდების/განრიდება-
მედიაციის პროგრამაში. 

80  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.40 (ბ,გ)
81  ბავშვის უფლებები საერთაშორისო სამართალში, პ.5.6.1.2, გვ.353, ნევენა ვუჩკოვიჩ 
შაჰოვიჩი, იააპ ე.დოეკი, ჟან ცერმატენი / გაეროს ბავშვთა უფლებათა კომიტეტის ზოგადი 
კომენტარი N10, 22-29 პუნქტები.
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	ოჯახზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე დაფუძნებული განრიდება

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, არასრულწლოვანს შესაძლოა 
დაევალოს საგანმანათლებლო, აღმზრდელობითი ან/და სამკურნალო 
პროგრამის გავლა82. კანონმდებლობა არ კრძალავს, თუმცა პირდაპირ 
არ განსაზღვრავს, ოჯახზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე დაფუძნებული 
პროგრამების შეთავაზების შესაძლებლობას. ოჯახზე ორიენტირებული 
პროგრამები, ძირითადად გულისხმობს მუშაობას არასრულწლოვანთან 
და მის ოჯახთან. დღეს არსებული პრაქტიკით, ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშის მომზადებისას, ხორციელდება ოჯახის შეფასებაც და ამ კუთხით 
საჭიროებების განსაზღვრა, თუმცა პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ასეთი 
სახის პროგრამები არ ხორციელდება. ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ 
გადაიდგას ნაბიჯები აღნიშნული სახის სერვისების განვითარების კუთხით.

2. განრიდებულთა რაოდენობრივი დინამიკა

ზოგადად შეიძლება შევაფასოთ, რომ განრიდების მექანიზმის ამოქმედების 
შემდეგ, მისი გამოყენების დინამიკა არის საკმაოდ მზარდი. მისასალმებელია 
განრიდების ასეთი აქტიური გამოყენება, მათ შორის მძიმე კატეგორიის 
დანაშაულების შემთხვევაში და საკმაოდ პოზიტიური დინამიკაა ამ 
მიმართულებით 2017 წლის პირველ ნახევარში. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, 
რომ განრიდების მექანიზმის ასეთი აქტიური გამოყენების დადებითი 
მხარეების შეფასება შესაძლებელია, მხოლოდ განრიდების მექანიზმის 
ეფექტიანობის შეფასების პარალელურად, რასთან დაკავშირებითაც ქვევით 
გვექნება მსჯელობა.

ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს განრიდების მექანიზმის უფრო აქტიურად 
გამოყენება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებამდე და დაკავების 
იშვიათად გამოყენება განრიდების მექანიზმის გამოყენებამდე.

სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა ძირითადად რა 
სახის დანაშაულის ჩადენისთვის ხდება არასრუწლოვანთა/ახალგაზრდების 
განრიდება. უმეტეს შემთხვევაში განრიდებულების მიერ ჩადენილია 
საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ისეთი სახის დანაშაული, როგორიც 
არის ქურდობა. შემდეგ მოდის  - ცემა და ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი 
დაზიანება. ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ სისტემატურად ტარდებოდეს 
არსებული ტენდენციების კრიმინოლოგიური ანალიზი, რაც შესაძლებლობას 
მისცემს  გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს მომავალში უფრო სწორად 
და ეფექტიანად განსაზღვრონ ინტერვენციის ფორმები და განრიდების 
გამოყენების მასშტაბები. 

თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მთავარი პროკურატურის მიერ 
2017 წლის პირველ ნახევარში განხორციელდა განრიდების საქმეების 
კრიმონოლოგიური ანალიზი83, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. 
82  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.40 (ბ,გ)
83 http://pog.gov.ge/res/docs/public_information/ganridebissaqmeebiskriminologiurianalizi.pdf 
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მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სახის ანალიზი მომავალში განხოციელდეს 
რეგულარულად, ყოველწლიურ რეჟიმში, რაც გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს მისცემს შესაძლებლობას, განრიდების მექანიზმის დახვეწისთვის 
შეიმუშავონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომები.

3. არასრულწლოვნის/ახალგაზრდის პირველი კონტაქტი 
მართლმსაჯულების სისტემასთან

როგორც წესი, ბავშვის პირველი კონტაქტი მართლმსაჯულების სისტემასთან 
ხდება პოლიციასთან მისი პირველადი კომუნიკაციით. ეს განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი პროცესია, ვინაიდან, პირველადმა კონტაქტმა 
შეიძლება ძირეულად შეცვალოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის 
დამოკიდებულება და პატივისცემა სამართალდამცავი ორგანოების, ზოგადად 
სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიმართ. აღნიშნული კომპონენტების 
გაანალიზება მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ შევაფასოთ რა ეტაპები 
უძღვის წინ განრიდების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას. 

პეკინური წესები განმარტავს:„ურთიერთობა სამართალდამცავ ორგანოებსა 
და არასრულწლოვან სამართალდამრღვევს შორის უნდა განხორციელდეს 
იმდაგვარად, რომ პატივი მიაგონ არასრულწლოვნის სამართლებრივ 
სტატუსს, ხელი შეუწყონ არასრულწლოვნის კეთილდღეობას და თავიდან 
იქნეს აცილებული ზიანი საქმის გარემოებების გათვალისწინებით“.84 

საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, „არასრულწლოვნის დაკავებისას 
მის მშობლებს ან მეურვეს ამის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოთ, 
ხოლო თუ დაუყოვნებლივი ინფორმირება შეუძლებელია, მშობლებს ან 
მზრუნველს უნდა ეცნობოს მოგვიანებით, შეძლებისდაგვარად მოკლე 
დროში“.85

ადგილობრივი კანონმდებლობის საფუძველზე,  - „არასრულწლოვნის 
დამკავებელი  პირი, გამომძიებელი, პროკურორი მისი დაკავებისთანავე 
იღებს ყველა საჭირო  ზომას, რათა არასრულწლოვნის მშობელს, ხოლო 
თუ ეს შეუძლებელია – სხვა ახლო ნათესავს ან/და არასრულწლოვნის მიერ 
მითითებულ სხვა პირს დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს. ...  არასრულწლოვნის 
დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის 
სამართალდამცავ ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ 
წარმომადგენელს აცნობებს არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ და 
აცნობებს მის ადგილსამყოფელს, ასევე განუმარტავს არასრულწლოვნის 
დაკავების  მიზეზს  და საქართველოს  სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს. ... 
თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ 
ხერხდება, პოლიციის დაწესებულების ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს 

84 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, („პეკინური წესები“) წესი 10.3.
85 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, (პეკინური წესები), წესი 10.1.
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შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ატყობინებს 
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს“.86

გარდა ამისა, ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად - 
„არასრულწლოვნის დაკითხვა  მისი კანონიერი წარმომადგენლის 
და ადვოკატის თანდასწრებით ტარდება“.87 ხოლო თუკი კანონიერ 
წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის დაწესებულების 
ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის 
თაობაზე ატყობინეს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს,88 რომელიც 
საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავის თანამშრომელს.89

ა)  დაკავება/ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა

სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 
განრიდების გამოყენებამდე იშვიათად ხდება არასრულწლოვნის/
ახალგაზრდის დაკავება, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. თუმცა 
თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ხდება 
პირის დაკავება, სახეზე გვაქვს სხვადასხვა სახის პროცესუალური ნორმების 
დარღვევა. კერძოდ, საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა არასრულწლოვანი 
ფაქტობრივად დაკავებულია, თუმცა დაკავება ოფიციალურად ფორმდება 
საკმაოდ გვიან. სამართლებრივი კვალიფიკაციის კუთხით, შეიძლება 
ითქვას, რომ ასეთი შემთხვევები წარმოადგენს „თავისუფლების უკანონო 
აღკვეთას“, რაც თავის მხრივ განეკუთვნება სისხლის სამართლის კოდექსით 
გათვალისწინებულ ქმედებას. გარდა ამისა, გამოიკვეთა რომ დაკავების 
ოფიციალურად გაფორმებამდე ან/და არასრულწლოვნის გამოკითხვა/
დაკითხვამდე, პოლიციის მუშაკები/გამომძიებლები შედიან კომუნიკაციაში 
არასრულწლოვანთან და არის საკმაოდ ხშირი შემთხვევები, როცა 
ახორციელებენ მის გამოკითხვას კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლის 
ან/და ადვოკატის გარეშე.

თვისებრივი კვლევისას, არასრულწლოვნების არაფორმალურ/
არაკანონიერ დაკავებასთან, ასევე გამოკითხვა/დაკითხვის პროცესში 
არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით, ინფორმაციის ძირითად წყაროს 
წარმოადგენდნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური 
მუშაკები, რომლებიც სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობენ, 
როგორ არასრულწლოვნის საპროცესო წარმომადგენლები. მიუხედავად 
იმისა, რომ ძირითადად მათ მიერ მოხდა აღნიშნული ფაქტების გამოვლენა, 
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ საკითხზე რეაგირება 
ფაქტობრივად არც ერთ სოციალურ მუშაკს არ მოუხდენია. მაშინ როდესაც 
ბავშვის უფლებების დაცვა, მათი პირდაპირი მოვალეობაა.

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ასევე გამოიკვეთა არასრულწლოვნებზე 

86  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, მ.49
87  იქვე, მ.52 (3)
88  იქვე, მ.49 (3)
89  იქვე, მ.50 (1)
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ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემთხვევები. გარდა ამისა, რამოდენიმე 
შემთხვევაში დაფიქსირდა, რომ განრიდება არასრულწლოვანს შესთავაზა არა 
პროკურორმა, არამედ პოლიციის მუშაკმა, რაც არსებული კანონმდებლობით 
განეკუთვნება პროკურორის დისკრეციულ უფლებამოსილებას და სცილდება 
პოლიციის უფლებამოსილების ფარგლებს. აუცილებელია, რომ პოლიციის 
მუშაკებს/გამომძიებლებს აეკრძალოთ არასრულწლოვანთან კომუნიკაცია  
კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლისა და დამცველის დასწრების 
გარეშე. შესაბამისად, პოლიციელებმა უნდა უზრუნველყონ მათი ჩართვა 
დაუყონებლივ, არასარულწლოვანთან კონტაქტის დამყარებისთანავე.

გარდა ამისა, კვლევის ფარგლებში გამოკვეთა რამოდენიმე შემთხვევა, 
სადაც არასრულწლოვანთა კონტაქტისას პოლიციის მუშაკების მხრიდან 
ადგილი ჰქონდა არაჯანსაღ/არაპროფესიულ ინტერესს საპირისპირო სქესის 
განსარიდებელი არასრუწლოვნების მიმართ, რაც ნამდვილად იძლევა 
შეშფოთების საფუძველს.

ბ) უფლება-მოვალეობების განმარტება

თვისებრივი კვლევისას არასრულწლოვნების უმეტესობამ განაცხადა, რომ 
მათთვის არ განუმარტავთ უფლებები და მოვალეობები. თუმცა უნდა ითქვას, 
რომ პროკურორები საპირისპიროს ამტკიცებენ. აქედან გამომდინარე, 
შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ არის შემთხვევები, როცა 
არასრულწლოვნებს ან განემარტებათ მათი უფლება-მოვალეობები ან/და 
არის შემთხვევები, როცა ოფიციალური პირები კი განუმარტავენ უფლება-
მოვალეობებს, მაგრამ ეს არ ხდება ბავშვისთვის გასაგები ენითა და ფორმით, 
რის გამოც, მათ აქვთ აღქმა, რომ მათთვის უფლება-მოვალეოებები არავის 
განუმარტავს.

გ) გამოკითხვა/დაკითხვა

გარდა იმისა, რომ კვლევისას გამოიკვეთა არასრულწლოვნების გამოკითხვის 
შემთხვევები კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლის და ადვოკატის 
გარეშე, კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ გარემო, სადაც არასრულწლოვნების 
გამოკითხვა ხორციელდება, არ არის ბავშვზე მორგებული. დაფიქსირდა 
შემთხვევები, როცა არასრულწლოვნის გამოკითხვა მიმდინარეობს ისეთ 
გარემოში, სადაც ამ პროცესს ესწრებოდნენ სხვა გარეშე პირები, მათ 
შორის შესაძლოა იყვნენ არასპეციალიზირებული პოლიციის მუშაკები/
გამომძიებლები.

ევროსაბჭოს დირექტივა ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების 
თაობაზე, განსაზღვრავს, რომ - „ყველა სამართალწარმოების პროცესში 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბავშვისადმი მოპყრობა მისი ასაკის, 
განსაკუთრებული საჭიროების, მისი სიმწიფის და განვითარების დონის, 
ასევე კომუნიკაციაში შესაძლო პრობლემების გათვალისწინებით. იმ 
საქმეების განხილვა, რომლებიც ბავშვებს შეეხება, ბავშვის საჭიროებების 
გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს, და გარემო ბავშვისათვის არ უნდა 
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იყოს შემაშინებელი90 .... ბავშვის გამოკითხვისა და მოსაცდელ ოთახებში 
მაქსიმალურად ბავშვზე ორიენტირებული გარემო უნდა შეიქმნას91 ... 
არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთათვის ცალკე სპეცილიზირებული 
სასამართლოები (ან პალატები) უნდა შეიქმნას და პროცედურები 
შემუშავდეს. ეს შეიძლება ასევე გულისხმობდეს პოლიციის, სასამართლოს, 
ან პროკურატურის ბაზაზე სპეცილიზირებული განყოფილების შექმნას92“.

კვლევამ აჩვენა, რომ პოლიციის განყოფილებები, სადაც ხდება 
არასრულწლოვნების გამოკითხვა/დაკითხვა, ხშირ შემთხვევაში ვერ 
უზრუნველყოფს ბავშვისათვის კეთილგანწყობილ გარემოს, მათ შორის 
ბავშვთან კონფიდენციალურ გასაუბრებას, რომ აღარაფერი ვთქვათ მის 
მიმართ შესაბამის მიდგომებზე და ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვაზე. 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, ჩამოყალიბდეს სპეციალური 
სტანდარტები ბავშვზე მორგებული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით 
მართლმსაჯულების განმახორციელებელ ყველა უწყებაში, თუმცა, ეს 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვნის პირველი კონტაქტისას 
მართლმსაჯულების სისტემასთან, პოლიციის განყოფილებებში. გარდა ამისა, 
უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 
კუთხით.

4. სერვისები

განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
კომპონენტია, განრიდებული არასრულწლოვნებისთვის მათ საჭიროებებზე 
მორგებული სერვისების შეთავაზება. მას შემდეგ რაც ხდება თითოეული 
ბავშვის საჭიროებების განსაზღვრა, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში მისთვის 
უნდა შეირჩეს სერვისების ის სპექტრი, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს 
განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რისკს და ამავდროულად გააძლიერებს 
მის პოტენციალს და ხელს შეუწყობს განრიდებულის მიერ კანონმორჩილი 
ცხოვრების გაგრძელებას.

კვლევამ ცხადყო, რომ განრიდების პროცესი სერვისების დიდი არჩევანით 
არ გამოირჩევა. თუმცა გარე რესურსების დახმარება ნაკლებად არის 
საჭირო ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა დანაშაულის გაცნობიერება, 
დამოკიდებულების მქონე პირთა რეინტეგრაცია, უფრო მეტად იკვეთება 
არტ-თერაპიის, სპორტული და სხვა სახის აქტივობების ნაკლებობა. 

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ თავად ბენეფიციარები საკმაოდ დადებითად 
აფასებენ განრიდების პროგრამას, მათთვის შეთავაზებულ სერვისებს, 
თუმცა კვლევის პროცესში ასევე გამოჩნდა, რომ არის რისკი (დასახელდა 

90 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო დირექტივები ბავშვზე 
ორიენტირებული მართლმსაჯულების თაობაზე, პ.54
91  იქვე, პ.62.
92  იქვე, პ.63
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ცალკეული შემთხვევები) განრიდების ხელშეკრულების შინაარსზე 
პირდაპირი გავლენა  მოახდინოს   სოციალური მუშაკის ხელთ არსებული 
სერვისების არჩევანმა. შესაძლოა ბავშვს ჰქონდეს კონკრეტული საჭიროება, 
თუმცა რადგან რეალურად სერვისის შეთავაზების შესაძლებლობა არ არის, 
ამ საჭიროების ხელშეკრულებაში ასახვა ვერ მოხდეს.

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ პრაქტიკაში ყოფილა შემთხვევები, როდესაც 
პრობაციის სააგენტოს სოციალური მუშაკი წინასწარ ათანხმებს სერვისის 
მიმწოდებელთან შეძლებს თუ არა ცალკეული სერვისის მიწოდებას და 
მხოლოდ დადებითი პასუხის შემთხვევაში ახორციელებს აღნიშნული სერვისის 
განრიდების ან/და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებაში ასახვას. აქ 
ცხადია რთულია ბავშვის ინტერესზე და მის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 
მორგებულ სერვისზე საუბარი, რადგან იქმნება გარემოება როდესაც საჭირო 
ხდება ის, რაც ხელმისაწვდომია. ცხადია, რომ თუ არ გაიზარდა სერვისების 
ხელმისაწვდომობა  (როგორც სერვისებში ჩასართავ პირთა რაოდენობის, 
ასევე სერვისების მრავალფეროვნების კუთხით) განრიდების პროცესი ვერ 
უპასუხებს ყველა იმ საჭიროებას, რომელიც არასრულწლოვნებს რეალურად 
აქვთ და განრიდებამ შესაძლოა დაკარგოს ის პოზიტიური მნიშვნელობა, 
რაც მას თავდაპირველ ეტაპზე ჰქონდა.  ამჟამად განრიდებულები სერვისებს 
იღებენ როგორც უშუალოდ პრობაციის სოციალური მუშაკებისგან, აგრეთვე 
დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტებიდან, რომელსაც 
ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. უნდა აღინიშნოს, რომ 
გარდა სერვისების მიწოდებისა, სოციალურ მუშაკებს უხდებათ არაერთი 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება, რაც გაართულებს იმის 
უზრუნველყოფას, რომ მათი მხრიდან სერვისის მიწოდება იყოს სისტემატური 
და უზრუნველყოფილი იყოს სერვისის ხარისხის შენარჩუნება. აღსანიშნავია 
ასევე, რომ არ არის უზრუნველყოფილი გარე სერვისების უწყვეტობა და 
სტაბილურობაც. სერვისებს შორის წყვეტა კი შესაძლოა უარყოფითად 
აისახოს პროგრამაში ჩართულ არასრუწლოვნებზე.

ბავშვის ინფორმირება განრიდების სერვისების შესახებ და ცალკეულ 
სერვისში ბავშვის გადამისამართების კრიტერიუმების არსებობა ერთ-
ერთ უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მნიშვნელოვანია, რომ ერთ ჯგუფში 
არ მოხვდნენ ისეთი ბავშვები, რომელთაც შეიძლება არასასურველი 
გავლენა მოახდინონ ერთმანეთზე. მართალია პრობაციის სააგენტოს 
წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არასრულწლოვნებს განემარტებათ 
სერვისებში გადამისამართების მიზანი და სერვისის შინაარსი, თუმცა 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, 
რომ განრიდებულები ასეთ ინფორმაციას ან არ ფლობენ, ან ფლობენ 
არსაკმარის ინფორმაციას. შესაბამისად მნიშვნელოვანია მოგვარდეს, 
როგორც გადამისამართების კრიტერიუმები, ასევე უზრუნველყოფილი იყოს 
განრიდებულების მათთვის გასაგები ფორმით ინფორმირება სერვისების 
არსისა და მიზნების შესახებ. 

მნიშვნელოვანია, ასევე განრიდებულის მშობლების ინფორმირების 
საკითხიც. ხშირად განრიდებული არასრულწლოვნების მშობლები ვერ 
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აცნობიერებენ მათი შვილების პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებებს, რაც 
ხელს უშლის ბავშვის მიერ დანაშაულის გაცნობიერების პროცესს, რადგან 
განრიდების ხელშეკრულების მიმდინარეობისას სწორედ მშობელი უნდა 
იყოს ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი. ზოგადად, არსებული 
მდგომარეობით, მშობლის როლი განრიდების პროცესში საკმაოდ პასიურია, 
თუმცა ვფიქრობთ რომ სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე 
აღნიშნულ პროცესში სწორედ მშობელი უნდა იყოს და მათთან უფრო 
აქტიური და მიზანმიმართული მუშაობაა საჭირო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
არსებული ადამიანური რესურსისა და სერვისების პირობებში, დამატებით 
მშობლებთან მუშაობა დიდ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული.

5. მედიაცია

მედიაცია სისხლის სამართლის სისტემაში არის ფრთხილად მართული 
კონტაქტი კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირსა და დაზარალებულს 
შორის. მედიაციის მონაწილეები სამართალდამრღვევისგან  მოელიან  
თავისი  ქმედებების  ახსნას და, იდეალურ შემთხვევაში, ბოდიშის მოხდას. 
მიიღებს თუ არა ბოდიშს, ეს მთლიანად დამოკიდებულია დაზარალებულზე, 
თუმცა აქ მთავარი იდეა მდგომარეობს შემდეგში: სამართალდამრღვევი 
პირისპირ ისმენს დაზარალებულისგან, თუ რას გრძნობს ეს უკანასკნელი და 
იძულებულია, გაიაზროს ის მატერიალური თუ მორალური ზიანი, რაც მისმა 
ქმედებამ მიაყენა დაზარალებულს.  რა თქმა უნდა, ეს არ არის პროცესი, 
რომელიც შეიძლება მხარეებს თავს მოვახვიოთ და ნაჩქარევად დავიწყოთ. 
ორივე მხარეს უნდა ჰქონდეს სურვილი, დაესწროს ამ შეხვედრას. ასევე, 
საჭიროა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება,  რათა დავრწმუნდეთ 
იმაში, რომ ეს შეხვედრა დადებით შედეგს გამოიღებს. 

კანონმდებლობის დონეზე განსაზღვრული არის, რომ მედიაციის პროცესის 
წარმართვისთვის აუცილებელია ორივე მხარის თანხმობა ამ პროცესში 
მონაწილოების თაობაზე. თუმცა არც კანონმდებლობის და სახელმძღვანელო 
პრინციპების დონეზე არ არის განსაზღვრული ის შემთხვევბი, რა შემთხვევბში 
შეუძლია მედიატორს მედიაციის პროცესის ვადაზე ადრე შეწყვეტა. 
თვისებრივი კვლევისას, გამოიკვეთა, რომ იყო მედიაციის პროცესის 
შეწყვეტის შემთხვევა, თუმცა არ ჩანს რა რეგულაციებით იხელმძღვანელა 
მედიატორმა ამ პროცესში. 

საკანონმდებლო დონეზე, საკმაოდ დეტალურად არის გაწერილი მედიაციის 
პროცესის ეტაპები. მისი ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ მედიაციის 
მთავარი მიზანი მიღწეულია მაშინ, როდესაც ფორმდება განრიდებისა და 
მედიაციის ხელშეკრულება. თუმცა თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, 
რომ, როგორც წესი, მედიაციის ეფექტურობას ზომავენ მყისიერად, რაც არის 
წარმატებული მედიაციის ეფექტიანობის შეფასების სწორი გზა.  ბუნებრივია 
მედიაციის პროცესის მიზანია, კანონთან კონფლიქტში მყოფმა პირმა 
გაიაზროს მისი ქმედების უარყოფით მხარეები, გაუჩნდეს ერთგავარი ემპათია 
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დაზარალებულის მიმართ. თუმცა, მედიაციის წარმატების გაზომვა, იმით რომ 
აღნიშნულ პროცესში მონაწილე არასრულწლოვანი/ახალგაზრდა ერთგვარ 
ემოციებს ავლენს, ვერ ჩათვლება აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანობის 
გაზომვის სწორ ინდიკატორად. 

გარდა ამისა, სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა, 
რომ 2016-2017 წლებში დაახლოებით 14% იკლო წარმატებული მედიაციის 
შემთხვევებმა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი საკითხია იმის განსაზღვრა, 
თუ როგორ უნდა შევაფასოთ წარმატებული მედიაციის შემთხვევები და 
ამ კუთხით, კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არ არის ჩამოყალიბებული 
ერთგვაროვანი მიდგომები და შეფასების ზუსტი ინდიკატორები, თუმცა, 
არსებული შეფასების მექანიზმის ფარგლებშიც კი, იკვეთება წარმატებული 
მედიაციის შემთხვევების უარყოფითი დინამიკა.

განრიდების/განრიდება-მედიციის პროცესს  ერთიანი მიზანი გააჩნია: 
განრიდების გზით თავიდან ავიცილოთ მართლმსაჯულების სისტემაში 
პირის ჩართვის შესაძლო ნეგატიური შედეგები და მოხდეს განმეორებითი 
დანაშაულის თავიდან აცილება გრძლევადიან პერსპექტივაში. მედიაცია 
ამ პროცესში ასრულებს აღდგენითი მართლმსაჯულების ფუნქციას, 
რაც ამ ზოგად მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს.  აუცილებელია ამ კუთხით 
ჩამოყალიბდეს მედიაციის ეფექტიანობის გაზომვის მკაფიო და კონკრეტული 
ჩამოყალიბებული ინდიკატორები, რაც აღნიშნული მექანიზმის გამოყენების 
ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.

მედიაციის, აღდგენითი მართლმსაჯულების ამ მნიშვნელოვანი ელემენტის 
გამოყენებას საფუძვლად უნდა დაედოს, რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი, კერძოდ:  დაზარალებულის უფლებების აღიარება, 
დამნაშავისათვის ვალდებულების დაკისრება, რომ გააცნობიეროს  
მის მიერ ჩადენილი ქმედებების შედეგები და, რიგ შემთხვევაში,  
სამართალდამრღვევისთვის ხელის შეწყობა ჩამოაყალიბოს ახლო 
კავშირი იმ პირთან, თემთან თუ საზოგადოებასთან, რომლის წინაშეც 
ჩაიდინა დანაშაული. აღდგენითი მართლმსაჯულების მიზანია „აღადგინოს“  
დაზარალებულისა და დამნაშავის ცხოვრების დანგრეული ან დაზიანებული 
ასპექტები. სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის შედეგად  გამოიკვეთა, რომ 
განრიდების მექანიზმის გამოყენებისას, დაახლოებოთ  30% შემთხვევებში 
ხორციელდება მედიაცია, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თან აქვე 
გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ განრიდებული არასრულწლოვნების/
ახალგაზრდების შემთხვევაში, მხოლოდ 4-5% ის მიერ იქნა ჩადენილი ისეთი 
სახის დანაშაული, სადაც არ იკვეთებოდა დაზარალებული მხარე. თუმცა 
კვლევისას ასევე გამოიკვეთა, რომ ბოლო წლებში მოიმატა მედიაციის 
თანხლებით გამოყენებული განრიდების შემთხვევები, რაც ნადვილად 
მისასალმებელია.
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თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა გარკვეული ბუნდოვანება იმ 
შემთხვევებთან დაკავშირებით, როცა დაზარალებული არის იურიდიული 
პირი. არც კანონმდებლობის და არც სახელმძღვანელო პრინციპების 
დონეზე არ არის განსაზღვრული იურიდიული პირის შემთხვევაში, მედიაციის 
პროცესში ვისი ჩართვა უნდა მოხდეს - მაგალითად, კონკრეტული კომპანიის 
ხელმძღანელობის, ფილიალის ხელმძღვანელის, უშუალოდ გამყიდველი, 
თუ დაცვის სამსახურის, ვისი ვალდებულებაც არის ასეთი შემთხვევების 
აღკვეთა. ამის გამო ჩამოყალიბდა არაერთგვაროვანი პრაქტიკა და 
იურიდიული პირების დაზარალების შემთხვევაში, მედიაციის პროცესში 
ერთვებიან, აღნიშნული ორგანიზაციების სხვადასხვა წარმომადგენლები. 
აუცილებელია ჩამოყალიბდეს სახელმძღვანელო პრინციპები, იურიდიულ 
პირებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ შემთხვევებში, ვისი ჩართვა უნდა 
მოხდეს მედიაციის პროცესში. აღსანიშნავია ასევე, რომ იურიდიული პირების 
შემთხვევაში, მედიატორებს უჭირთ ადმინისტრაციის წარმომადგენლების 
მოტივირება ჩაერთონ მედიაციის პროცესში.

თვისებრივი კვლევისას, ასევე გამოიკვეთა, რომ მედიატორების ნაწილს 
არასწორი შეხედულება აქვთ მედიაციის პროცესში პროკურორის 
როლთან დაკავშირებით და ნაწილს მიაჩნია, რომ პროკურორების მიმართ 
არასრულწლოვნების შიშმა, შესაძლოა პოზიტიური როლი ითამაშოს ამ 
პროცესში.

6. განრიდების და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება/
ინდივიდულური შეფასების ანგარიში 

საჯარო ინფორმაციის ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ განრიდების ან/
და განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულებების უმეტესობა ფორმდება 
3-4 თვის ვადით. ასევე საკმაოდ ხშირია ორთვიანი ხელშეკრულებები 
გაფორმების შემთხვევებიც. დაფიქსირდა ასევე ერთთვიანი ხელშეკრულების 
გაფორმების შემთხვევებიც. ხელშეკრულებების ხანმოკლე ვადით 
გაფორმების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის ფაქტი, რომ კონკრეტულ 
პირთან მიმართებაში არის მინიმალური ინტერვენციების საჭიროება. გარდა 
ამისა, ცოტა რთულია იმის გაანალიზება, თუ რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, 
მაგალითად, ორთვიან ხელშეკრულებებს. იმ შემთვევებში, სადაც იკვეთება 
მინიმალური ინტერვენციების საჭიროება, მიზანშეწონილია განხილულ იქნეს, 
ისეთი სახის მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობა, როგორიც არის ე.წ 
„ჩაურევლობა“, (ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, მაგალითად, 
„არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება“) რა საკითხზეც 
ზემოთ უკვე გვქონდა მსჯელობა. თუმცა, ამავდორულად აუცილებელია 
შემუშავდეს გარკვეული სახის რეგულაციები/სახელმძღვანელო პრინციპები 
(დისკრეციული უფლებამოსილების ჩარჩო), თუ რა შემთხვევებში უნდა 
მოხდეს ასეთი სახის გადაწყვეტილებების მიღება. როგორც უკვე აღინიშნა, 
ეს მექანიმზი, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შესაძლებლობას მისცემს 
არსებული რესურსები (სერვისები) გამოიყენონ იმ პირებთან მიმართებაში, 
ვისაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება.
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თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ განრიდებისა ან/და განრიდებისა 
და მედიაციის ხელშეკრულების გაფორმებისას, პროკურორების მხრიდან 
ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
სოციალური მუშაკების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს. კვლევისას 
ასევე დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრისას 
პროკურორები და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები 
კოორდინირებულად მოქმედებენ, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს. 

თუმცა აქვე დგას ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშების ხარისხის 
საკითხი. რესპოდენტების უმრავლესობა მიუთითებს იმ წყაროების სიმცირის 
შესახებ, რაზე დაყრდნობითაც ანგარიშები მზადდება. ასევე  რესპოდენტების 
ნაწილს აქვს განცდა, რომ აღნიშნული ანგარიშები არის სუბიექტური. 
საგანმანათალებლო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მიღებასთან 
დაკავშირებით, რესპოდენტებმა ერთ-ერთ გამოწვევად მიუთითეს, ამ 
დაწესებულებების ადმინისტრაციების მიერ კონფიდენციალობის დაცვასთან 
დაკავშირებული პრობლემები. რესპოდენტების დიდმა ნაწილმა, ერთ-ერთ 
ხარვეზად მიუთითა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკების 
რაოდენობის სიმცირე, რაც სხვა კვლევებითაც დასტურდება.

თვისებრივი კვლევისას ასევე გამოიკვეთა, რომ ხელშეკრულების პირობების 
დარღვევისას, არ ხდება განრიდების მექანიზმის ავტომატურად გადახედვა 
და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ასეთი სახის მიდგომები 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკას. 
თუმცა ამავდროულად აუცილებელია ჩამოყალიბდეს სახელშეკრულებო 
პირობების დარღვევებზე რეაგირების ისეთი სახის მექანიზმი, რომელიც არ 
გაუჩენს არასრულწლოვნებს/ახალგაზრდებს დაუსჯელობის განცდას, რისი 
ნიშნებიც თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა.

7. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა

სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებულ მიდგომებს. კვლევების/ანალიზის გამოყენება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პოლიტიკის საფუძვლად 
საყოველთაოდ აღიარებულია მნიშვნელოვან მექანიზმად, რათა 
პრაქტიკა შეესაბამებოდეს თეორიაში არსებულ მიღწევებს და მოხდეს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება 
და გაუმჯობესება. მუდმივი კავშირი კვლევებსა და პოლიტიკას 
შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებისათვის93. მნიშვნელოვანია, რომ სახელწიფოებმა 
შეაგროვონ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პრაქტიკისა 
და ადმინისტრირების შესახებ ზუსტი, დეტალიზებული მონაცემები და 
აკონტროლონ ისინი. ეფექტიანი მონიტორინგი და შეფასების სისტემა იძლევა 
ასევე შესაძლებლობას, დაიგეგმოს რესურსების მიზნობრივი გამოყენება.

93 გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ,(“პეკინური წესები”), წესი 30, კომენტარი.
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პეკინური წესების თანახმად: „ძალისხმევა უნდა იქნეს მიმართული, რომ 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ადმინისტრირების 
ფარგლებში შეიქმნას მუდმივი შეფასებითი გამოკვლევის მექანიზმი და 
შეგროვდეს და გაანალიზდეს სათანადო მონაცემები და ინფორმაცია 
ადმინისტრირების შეფასების, მომავალში გაუმჯობესებისა და რეფორმირების 
მიზნით“94. 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, არ 
განხორციელებულა განრიდება-მედიაციის პროცესის დეტალური ანალიზი 
გარე აქტორების მხრიდან. განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროგრამის 
წარმატება პირდაპირ უკავშირდება ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიან 
სისტემას, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს სისხლის სამართლის პოლიტიკის 
ანალიზს, მისი იმპლემენტაციის პროცესში.

განრიდებული არასრულწლოვნების/ახალგაზრდების მიერ განმეორებითი 
დანაშაულის მაჩვენებელი უნდა იყოს აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანობის 
გაზომვის ერთ-ერთი ინდიკატორი. კვლევის პროცესში, მონაწილეთა 
უმრავლესობა საუბრობდა განრიდების პროგრამის წარმატებაზე, 
განმეორებითი დანაშაულის დაბალ მაჩვენებელზე.  ისინი ასევე  
მიუთითებდნენ, რომ ყოველ წელს ხდება განმეორებითი დანაშაულის 
დათვლა და რეციდივის პროცენტი საკმაოდ დაბალია, რაც განრიდების 
პროგრამის წარმატებულობაზე მეტყველებს. 

2017 წლის ნოემბერში, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ წარმოდგენილი 
ინმფორმაციის თანახმად,  განრიდების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ, 
2010-2016 წლებში, განმეორებით დანაშაულის მაჩვენებელი არის 9%. იქვე 
ითქვა, თუ რა სახის მეთოდოლოგიით მოხდა აღნიშნული საკითხის შეფასება 
- განრიდების მექანიზმის გამოყენებიდან ორი წლის განმავლობაში ჩაიდინა 
თუ არა დანაშაული კონკრეტულმა პიროვნებამ. განმეორებითი დანაშაულის 
დათვლისა და მოპოვებული მონაცემების უტყუარობის უზრუნველყოფისთვის, 
მნიშვნელოვანია არსებობდეს განმეორებითი დანაშაულის დათვლის 
მეთოდოლოგია, რაც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისოდ აღიარებულ 
პრაქტიკასთან. ასეთი სახის მიდგომა, ძირითადად შეესაბამება საუკეთესო 
პრაქტიკას, თუმცა ამავე მონაცემებში ცოტა ბუნდოვანია, როგორ მოხდა 
2015-2016 წლების მონაცემების ანალიზი, როცა განრიდების მექანიმზის 
გამოყენებიდან არ გასულა ორი წელი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით 
მიმდინარეობს პროექტი, რომლის მიზანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების სისტემაში მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის 
ერთიანი ანალიტიკური ბაზის ჩამოყალიბება. აღნიშნულ პროცესში ჩართულია 
ყველა უწყება, ვისაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში 
შეხება აქვს კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან. აღნიშნული სისტემის 

94 იქვე, წესი 30.3.
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ჩამოყალიბების შემდეგ უნდა შეიქმნას ერთიანი ანალიტიკური ბაზა, სადაც 
სხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაციის გარდა, უნდა აისახოს, ინფორმაცია 
არასრულწლოვნებში/ახალგაზრდებში განმეორებითი დანაშაულის შესახებ, 
მათ შორის, განრიდებულ არასრულწლოვნებს/ახალგაზრდებს შორის 
განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი. აღნიშნულმა სისტემამ უნდა 
შექმნას მონაცემების დამუშავების და გადამოწმების მექანიზმები. სისტემა 
ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული (მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესი) და 
შესაბამისად წარმოდგენილ მონაცემებს ამ ეტაპზე მაღალი სანდოობა 
ვერ ექნება. იმედს გამოვთქვამთ, რომ სახელმწიფოს მალე ექნება ზუსტი 
სტატისტიკური და სხვა სახის ანალიტიკური მონაცემები, რაც დამატებითი 
კვლევების ჩატარების პარალელურად, შესაბამის უწყებებს შესაძლებლობას 
მისცემს გაზომონ განრიდების პროცესის წარმატება, თუ არსებული 
გამოწვევები და განახორციელონ შესაბამისი ინტერვენციები.

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემასთან დაკავშირებულია, როგორც ამ 
მიმართულებით სისხლის სამართლის პოლიტიკის ერთიანი ანალიზი, ასევე 
განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროცესის ცალკეული ელემენტების 
(სერვისების ეფექტიანობა, მედიაციის პროცესი, სახელშეკრულებო 
პირობების შესრულება, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში ხარისხი) 
შეფასება, რომელიც ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას უნდა 
იძლეოდეს. თვისებრივი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ არ არის შემუშავებული 
განრიდების/განრიდება-მედიაციის პროცესის სხვადასხვა კომპონენტების 
(სერვისები, მედიაცია, სახელშეკრულებო პირობების შესრულება) 
ეფექტიანობის გაზომვის ზუსტი ინდიკატორები. თვისებრივი კვლევისას 
გამოიკვეთა, რომ სერვისის განმახორციელებელ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან მიმართებაში პრაქტიკაში დამკვიდრებულია ანგარიშგების 
არაერთგვაროვანი სისტემა. ზოგ შემთხვევებში უკუკავშირს ორგანიზაციები 
აგზავნიან წერილობით, სხვა შემთხვევაში ზეპირად, ხოლო რიგ შემთხვევაში 
კი განხორციელებულ სერვისებთან დაკავშირებით საერთოდ არანაირი 
ინფორმაციის მიწოდება არ ხდება. ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი 
სისტემის ჩამოყალიბებისთვის, აუცილებელია გროვდებოდეს და შესაბამისი 
ანალიზი უტარდებოდეს სხვადასხვა სახის მონაცემებს. ასეთი სახის 
ანალიტიკური მიდგომა, შესაძლებლობას მისცემს გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებს, შეიმუშავონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომები. 
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ნაწილი 6. რეკომენდაციები

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:

საქართველოს მთავარ პროკურორს:

•	 ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ჩადენის შემთხვევებში, პრაქტიკაში 
ხშირად იქნეს განხილული არასრულწლოვნების მიმართ წერილობითი 
გაფრთხილების გამოყენების შესაძლებლობა.

•	 ჩამოყალიბდეს ისეთი სახის ანალიტიკური სისტემა, რომლის მიხედვითაც, 
კრიმინოლოგიური კვლევები განხორციელდება რეგულარულად, 
ყოველწლიურ რეჟიმში.

საქართველოს მთავრობას:

საქართველოს პარლამენტს:

•	 ჩამოყალიბდეს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა 
მიერ შესაძლო დანაშაულის ჩადენის შემთხვევების გამოძიების ეფექტური 
და დამოუკიდებელი მექანიზმი.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს:

•	 ჩამოყალიბდეს სპეციალური სტანდარტები და ამ სტანდარტებზე 
დაყრდნობით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებში 
შეიქმნას ბავშვზე მორგებული/ადაპტირებული სივრცეები, სადაც 
განხორციელდება კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა 
გამოკითხვა/დაკითხვა.

საქართველოს მთავრობას:

•	 ჩამოყალიბდეს პოლიციის მუშაკების მხრიდან ბავშვის შესაძლო 
უფლებების დარღვევის შემთხვევებზე, სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს სოციალური მუშაკების რეაგირების სახელმძღვანელო 
მითითებები.

•	 დაიწყოს მსჯელობა პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური 
მუშაკების რაოდენობის გაზრდის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით.

საქართველოს  იუსტიციის მინისტრს:
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს:

•	 შეიქმნას სერვისები, რომლებიც მაქსიმალურად დაფარავს განრიდებულ 
პირთა ყველა შესაძლო საჭიროებას;
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•	 განისაზღვროს სერვისებში განრიდებულთა გადამისამართების 
კრიტერიუმები და პროცედურა, რაც დაეფუძნება არასრუწლოვნების 
საჭიროების შეფასებას რაც გაზრდის  პროგრამის სარგებლიანობას;

•	 ჩამოყალიბდეს ისეთი სისტემა, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება 
შეთავაზებული სერვისების სტაბილურობა და უწყვეტობა;

•	 ჩამოყალობდეს სერვისების ხარისხის გადამოწმების მექანიზმი და 
მოხდეს მხოლოდ იმ სერვისების მიწოდება, რომელთა ეფექტიანობაც 
ეფუძნება მტკიცებულებებს.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს:
საქართველოს განათლების მინისტრს:
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს:

•	 განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩამოყალიბდეს ეფექტური 
უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მექანიზმი, რომელიც მისცემს 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალურ მუშაკებს შესაძლებლობას, 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში მომზადდეს სხვადასხვა 
წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:
საქართველოს მთავარ პროკურორს:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრს:

•	 ჩამოყალიბდეს, როგორც განრიდების/განრიდება-მედიაციის ერთიანი 
პროცესის, ისე მისი ცალკეული ელემენტების (სერვისების ეფექტიანობა, 
მედიაციის პროცესი, სახელშეკრულებო პირობების შესრულება) 
ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემა.

 საქართველოს იუსტიციის მინისტრს:

•	 ჩამოყალიბდეს არასრულწლოვნების მხრიდან განრიდების/ 
განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულების დარღვევაზე რეაგირების 
მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სახელმძღვანელო მითითებები. 

•	 ჩამოყალიბდეს მედიაციის პროცესის ეფექტურობის გაზომვის 
კონკრეტული ინდიკატორები; 

•	 განისაზღვროს მედიაციის პროცესში დაზარალებული მხარის ჩართვის 
სახელმძღვანელო მითითებები, იმ შემთხვევებთან დაკავშირებით, როცა 
დაზარალებული მხარე არის იურიდიული პირი;  

•	 ჩამოყალიბდეს მედიაციის პროცესის ვადაზე ადრე შეწყვეტის 
კონკრეტული კრიტერიუმები.
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ნაწილი 7. გამოყენებული ლიტერატურა და 

ვებ-რესურსები

1. გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია;
2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის 

სახელმძღვანელო მითითებები, ბავშვთა სამართლებრივი ცენტრი და 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა დაცვის 
განყოფილება, ნიუ-იურკი, 2011;

3. გაეროს მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა 
მიმართ მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ, (პეკინური წესები);

4. გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასაპატიმრო სასჯელების 
შესახებ (ტოკიოს წესები);

5. გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი N10;
6. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება  №120 არასრულწლოვნის 

მიმართ განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების 
წესისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი 
პირობების დამტკიცების შესახებ;

7. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი;
8. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრისა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №132/№95/№23 ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და 
სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ;

9. სისხლის სამართლის საქმეებზე აღდგენითი მართლმსაჯულების  
პროგრამების  გამოყენების   ძირითადი პრინციპები;

10. სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ბრძანება N384/ს 
განრიდებისა  და  მედიაციის  პროგრამაში  ჩართული  მედიატორების  
საქმიანობის წესისა  და  სამუშაო  დოკუმენტაციის  დამტკიცების  თაობაზე;

11. http://www.pog.gov.ge/; 
12. http://ganrideba.ge/. 


