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47 wevri saxelmwifosagan Sedgeba, 

romelTagan 28 evropis kavSiris wevricaa. 

evropis sabWos yvela wevrma saxelmwifom 

xeli moawera adamianis uflebaTa evropul 

konvencias - xelSekrulebas, romelic gam-

iznulia adamianis uflebebis, 

demokratiisa da kanonis uzenaesobis 

dasacavad. adamianis uflebaTa evropuli 

sasamarTlo zedamxedvelobs konvenciis 

Sesrulebas wevr saxelmwifoebSi.

evrokavSiri aris evropis 28 demokra-

tiuli saxelmwifos gansakuTrebuli 

ekonomikuri da politikuri TanamSrom-

lobis platforma. misimiznebia: mSvido-

bis, keTildReobis da Tavisuflebis 

uzrunvelyofa misi 500 milioni moqala-

qisTvis-  ufro samarTlian da usafrTxo 

msoflioSi. aRniSnulis misaRwevad, wevri 

qveynebi afuZneben evrokavSiris 

mmarTvelobiT da sakanonmdeblo orga-

noebs. maTgan yvelaze mniSvnelovania 

evroparlamenti (sadac warmodgenilia 

evropis mosaxleoba), evrokavSiris sabWo 

(sadac warmodgenilia erovnuli mTav-

robebi) da evrokomisia (romelic warmoad-

gens evrokavSiris saerTo interesebs).

Cveni misamarTi:
evropis sabWos ofisi saqarTveloSi

WavWavaZis gamziri 34

piqselis biznes centri, me-8 sarTuli

Tbilisi 0179, saqarTvelo

telefoni: +99532 291 38 70/71/72/73

el.fosta:

veb-gverdi: 

winamdebare gamocema momzadebulia evrokavSiris finansuri

daxmarebiT. aq gamoTqmuli mosazrebebi ar gamoxatavs

evrokavSris oficialur pozicias.

somxeTis, azerbaijanis, saqarTvelos, moldaveTis respublikis,
ukrainis da belorusiis programuli TanamSromlobis CarCo
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„ევროპის საბჭოს სტანდარტები არასრულწლოვანთა„ევროპის საბჭოს სტანდარტები არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულებაზე“მართლმსაჯულებაზე“



2

ევროპული კონვენცია ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებევროპული კონვენცია ბავშვთა უფლებების დაცვის შესახებ

(საქართველოს სახელმწიფოს მიერ არ არის რატიფიცირებული)(საქართველოს სახელმწიფოს მიერ არ არის რატიფიცირებული)

პრეამბულაპრეამბულა

ევროსაბჭოს წევრი და სხვა ხელისმომწერი სახელმწიფოები 

მიაჩნიათ რა, რომ ევროსაბჭოს მიზანია, მიაღწიოს წევრებს შორის ერთიანობას, აღიარებენ რა 
გაერთიანებული ერების კონვენციას ბავშვთა უფლებების შესახებ, კერძოდ, მის მეოთხე მუხლს, რომელიც 
მოითხოვს მხარეებისაგან, მიიღოს შესაბამისი საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და სხვა ზომები 
აღნიშნული კონვენციით აღიარებული უფლებების დასაცავად; 

გამოხატავენ რა თანხმობას საპარლამენტო ასამბლეის 1990 წლის 1121 რეკომენდაციაზე ბავშვთა უფლებების 
შესახებ;

მიაჩნიათ რა, რომ ბავშვთა უფლებები და ინტერესები უნდა იქნას აღიარებული და აქედან გამომდინარე 
ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, დაცულ იქნას მათი უფლებები, კერძოდ, მათთან დაკავშირებული 
საოჯახო საქმეების საპროცესო წარმოებისას;

აღიარებენ რა, რომ ბავშვები უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილნი სათანადო ინფორმაციით, რაც ასეთი 
უფლებებისა და ინტერესების დაცვის საშუალებაა, ამასთან გათვალისწინებულ უნდა იქნას ბავშვის 
აზრი;

აცნობიერებენ რა მშობლების მნიშვნელოვან როლს ბავშვების უფლებებისა და ინტერესების დაცვასა 
და წახალისებაში და მიაჩნიათ რა, რომ, საჭიროების შემთხვევაში, სახელმწიფომ ასევე უნდა მიიღოს 
მონაწილეობა ამ უფლებების დაცვასა და აღიარებაში;

მიაჩნიათ რა, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში ოჯახისათვის სასურველია, მიაღწიოს შეთანხმებას 
სასამართლო ორგანოებში საკითხის განხილვამდე,

შეთანხმდნენ შემდეგზე:

თავი I — კონვენციის საგანი, რეგულირების სფერო და განსაზღვრებებითავი I — კონვენციის საგანი, რეგულირების სფერო და განსაზღვრებები

მუხლი 1 — კონვენციის საგანი და რეგულირების სფერომუხლი 1 — კონვენციის საგანი და რეგულირების სფერო

1. ეს კონვენცია ეხება ბავშვებს, რომლებსაც არ მიუღწევიათ 18 წლის ასაკისათვის;

2. წინამდებარე კონვენციის მიზანია, ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებით მხარი დაუჭიროს 
მათ უფლებებს, მიანიჭოს მათ საპროცესო უფლებები და ხეი შეუწყოს ამ უფლებების რეალიზებას 
უზრუნველყოფს რა, რომ ბავშვები თავისით ან სხვა პირებისა თუ ორგანოების დახმარებით 
ინფორმირებულნი და ნებადართულნი იქნებიან, მონაწილეობა მიიღონ სასამართლო ორგანოებში 
წარმართულ მათთან დაკავშირებულ პროცესებში;

3. ამ კონვენციის მიზნებისათვის ბავშვთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესი არის საოჯახო საქმეებთან 
დაკავშირებული პროცესი, კერძოდ, ის საქმეები, რომლებიც შეეხება მშობლების ვალდებულებას ბავშვების 
საცხოვრებელ ადგილსა და მათთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით;

4. ყოველმა სახელმწიფომ ამ კონვენციაზე ხელმოწერისთანავე ან რატიფიკაციისას, მიღებისა, 
დამტკიცებისას და შეერთებისას ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნისადმი მიმართულ განცხადებაში 
უნდა დააკონკრეტოს სასამართლო ორგანოში განსახილველი საოჯახო საქმეების სამი კატეგორია მაინც, 
რომელსაც შეეხება ეს კონვენცია;

5. ნებისმიერ მხარეს შემდგომი განცხადებით შეუძლია დააკონკრეტოს საოჯახო საქმეების დამატებითი 
კატეგორიები, რომლებსაც შეეხება ეს კონვენცია ანდა გააკეთოს ინფორმაცია მათზე მე-5 მუხლის, მე-9 
მუხლის მეორე პუნქტის, მეათე მუხლის მეორე პუნქტისა და მე-11 მუხლის მოქმედების შესახებ;

6. ამ კონვენციიდან ვერაფერი შეუშლის ხელს მხარეებს, რომ გამოიყენონ უფრო ხელსაყრელი წესები 
ბავშვთა უფლებების დაცვასა და აღიარებისათვის.
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მუხლი 2 — განსაზღვრებებიმუხლი 2 — განსაზღვრებები

ამ კონვენციის მიზნებისათვის:

ა. ტერმინი “სასამართლო ორგანო” ნიშნავს სასამართლო ან მსგავსი უფლებამოსილების მქონე 
ადმინისტრაციულ ორგანოს;
ბ. ტერმინი “მშობლის პასუხისმგებლობის მატარებელი პირი” ნიშნავს მშობლებსა და სხვა პირებს ან 
ორგანოებს, რომლებსაც აქვთ მშობლის ყველა ან ზოგიერთი ვალდებულება;
გ. ტერმინის “წარმომადგენელი” ნიშნავს პირს, როგორიცაა ადვოკატი ან ორგანო, რომელიც დანიშნულია 
იმისათვის, რომ სასამართლო ორგანოებში წარდგეს ბავშვის სახელით;
დ. ტერმინი “სათანადო ინფორმაცია” ნიშნავს ინფორმაციას, რომელიც შეესაბამება ბავშვის ასაკსა და 
შემეცნებას და რომელიც განკუთვნილია ბავშვის უფლებების სრული დაცვიასათვის. ამასთან ასეთი 
ინფორმაცია მიმართულია ბავშვის კეთილდღეობისაკენ.

თავი II — პროცესუალური ზომები ბავშვთათავი II — პროცესუალური ზომები ბავშვთა
უფლებების დაცვასა და ამოქმედებისათვის.უფლებების დაცვასა და ამოქმედებისათვის.

A. ბავშვთა პროცედურული უფლებებიA. ბავშვთა პროცედურული უფლებები

მუხლი 3 — უფლება იყოს ინფორმირებული და გამოხატოს თავისი აზრი პროცესზემუხლი 3 — უფლება იყოს ინფორმირებული და გამოხატოს თავისი აზრი პროცესზე

შიდა სამართლის მიხედვით ბავშვი მოიაზრება, როგორც საკმარისი შემეცნების მქონე სასამართლოში 
მასთან დაკავშირებული ასქმის წარმოებისას და იგი უფლებამოსილია, მოითხოვოს მისთვის შემდეგი 
უფლებების მინიჭება:

ა. მიიღოს ყველა სათანადო ინფორმაცია;
ბ. მიიღოს რჩევა და გამოხატოს საკუთარი აზრი;
გ. ინფორმირებულ იქნას თავისი აზრისა და გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგების შესახებ.

მუხლი 4 — სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნის უფლებამუხლი 4 — სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნის უფლება

1. როგორც ეს განსაზღვრულია მე-9 მუხლში, ბავშვს აქვს უფლება, თავისით ან სხვა პირებისა თუ 
ორგანიზაციების საშუალებით სპეციალური წარმომადგენლით გამოვიდეს სასამართლო ორგანოში, 
სადაც შიდა კანონმდებლობით მშობლის პასუხისმგებლობის მატარებელი პირი შეზღუდულია ბავშვის 
წარმოდგენისაგან ამ უკანასკნელთან ინტერესთა კონფლიქტის გამო.

2. სახელმწიფოებს შეუძლიათ, შეზღუდონ I პუნქტით გათვალისწინებული უფლება იმ ბავშვებისათვის, 
რომლებიც შიდა კნონმდებლობით მოიაზრებიან სრული შემეცნების მქონედ.

მუხლი 5 — სხვა შესაძლო საპროცესო უფლებებიმუხლი 5 — სხვა შესაძლო საპროცესო უფლებები

მხარეებს შეუძლიათ, მიანიჭონ ბავშვებს დამატებითი საპროცესო უფლებები მათთან დაკავშირებული 
სასამართლო პროცესებში, კერძოდ:

ა. უფლება, ისარგებლონ იმ პირთა დახმარებით, რომლებსაც აირჩევენ საკუთარი შეხედულებით, რაც 
დაეხმარება მათ საკუთარი აზრის გამოხატვაში;
ბ. უფლება, თვითონ ან ნებისმიერი პირისა თუ ორგანოს მეშვეობით დანიშნონ კერძო წარმომადგენელი, ან, 
საჭიროების შემთხვევაში ადვოკატი;
გ. უფლება, დანიშნონ საკუთარი წარმომადგენელი;
დ. უფლება, ისარგებლონ პროცესში მონაწილე მხარეთა ზოგიერთი ან ყველა უფლებით.
ე. სასამართლოს ორგანოთა როლი

მუხლი 6 — საქმის წარმოების პროცესიმუხლი 6 — საქმის წარმოების პროცესი

ბავშვთან დაკავშირებული პროცესის გადაწყვეტილების გამოტანამდე სასამართლო:

ა. ამოწმებს მის ხელთ არსებული ინფორმაცია არის თუ არა საკმარისი, იმისთვის, რომ გამოიტანოს 
გადაწყვეტილება ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით და საჭიროების შემთხვევაში მოიპოვებს 
დამატებით ინფორმაციას განსაკუთრებით მშობლის პასუხისმგებლობის მატარებელი პირისაგან;
ბ. იმ შემთხვევაში, როდესაც შიდა კანონმდებლობით ბავშვი მოიაზრება, როგორც სათანადო შემეცნების 
მქონედ:
— უნდა დარწმუნდეს, რომ ბავშვმა მიიღო მთელი სათანადო ინფორმაცია;
— საჭიროების შემთხვევაში გაუწევს კონსულტაციას ბავშვს თვითონ ან სხვა პირებისა თუ ორგანოების 
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მეშვეობით ისე, რომ ეს მისაწვდომი იყოს ბავშვის შემეცნებისათვის თუ ეს აშკარად არ იქნება ბავშვის 
ინტერესებთან აშკარა წინააღმდეგობაში;
— მისცეს უფლება ბავშვს, გამოხატოს თავისი აზრი.
გ. ბავშვის მიერ გამოხატულ აზრს მიაქციონ საკამარისი ყურადღება.

მუხლი 7 — სწრაფად მოქმედების ვალდებულებამუხლი 7 — სწრაფად მოქმედების ვალდებულება

ბავშვთან დაკავშირებულ პროცესებზე სასამართლო ორგანო ვალდებულია, იმოქმედოს სწრაფად, რათა 
თავიდან აიცილოს შეფერხებები, ამასთან პროცესი უნდა იქნას მისაღები, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 
გადაწყვეტილებათა დაუყოვნებლივი აღსრულება. განსაკუთრებულ შემთხვევაში სასამართლო ორგანო 
უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც სასწრაფოდ უნდა აღსრულდეს. 

მუხლი 8 — მოქმედება საკუთარი ინიციატივითმუხლი 8 — მოქმედება საკუთარი ინიციატივით

ბავშვთან დაკავშირებუკლ პროცესებზე სასამართლო ორგანოებს შიდა კანონმდებლობის საფუძველზე 
უფლება აქვთ, იმოქმედონ თავისი ინიციატივით, როდესაც ბავშვის კეთილდღეობა სერიოზულ 
საფრთხეშია.

მუხლი 9 — წარმომადგენლის დანიშვნამუხლი 9 — წარმომადგენლის დანიშვნა

1. ბავშვთან დაკავშირებულ პროცესზე შიდა კანონმდებლობის თანახმად თუ ბავშვს ვერ წარმოადგენენ 
მშობლის ვალდებულების მატარებელი პირები, მათსა და ბავშვს შორის ინტერესთა კონფლიქტის გამო, 
სასამართლო ორგანოებს ენიჭებათ უფლებამოსილება, დაუნიშნონ ბავშვს სპეციალური წარმკომადგენელი 
პროცესზე.

2. მხარეები ითვალისწინებენ, რომ ბავშვთან დაკავშირებული პროცესზე სასამართლო ორგანოებს 
შეუძლიათ, დანიშნონ წარმომადგენელი, განსაკუთრებულ შემთხვევაში კი ადვოკატი, რათა მან პროცესზე 
წარმოადგინოს ბავშვი.

C. წარმომადგენლის მუხლიC. წარმომადგენლის მუხლი

მუხლი 10მუხლი 10

1. წარმომადგენელი, ბავშვთან დაკავშირებულ პროცესზე, თუ ეს აშკარად არ მოდის კონფლიქტში ბავშვის 
ინტერესებიდან:
ა. უზრუნველყოფს ბავშვს მთელი სათანადო ინფორმაციით, თუ შიდა კანონმდებლობით ბავშვი მოიაზრება 
სათანადო შემაცნების მქონედ;
ბ. თუ შიდა კანონმდებლობით ბავშვი მოიაზრება სათანადო შემეცნების მქონედ, უზრუნველყოს იგი 
მის შეხედულებაზე დათანხმებისა და წარმომადგენლის მიერ განხორციელებული ქმედებების შესაძლო 
შედეგების შესახებ ახსნა-განმარტებით.
გ. განსაზღვროს ბავშვის აზრი და წარმოაჩინოს ეს აზრი სასამართლი ორგანოების წინაშე.

2. მხარეებს საკუთარი შეხედულებისამებრ შეუძლიათ, პირველ პუნქტში მოცემული დებულებები 
გაავრცელონ მშობლის პასუხისმგებლობის მატარებელ პირებზეც.

D. გარკვეული დებულებების გავრცელებაD. გარკვეული დებულებების გავრცელება

მუხლი 11მუხლი 11

მხარეებს საკუთარი შეხედულებებისამებრ შეუძლიათ, მე-3, მე-4 და მე-9 მუხლებში მოცემული დებულებები 
ბავშვთან დაკავშირებული სხვა ორგანოებში წარმოებულ პროცესებზე და ბავშვთან დაკავშირებულ 
საქმეებზე, რომლებიც, არ წარმოადგენენ პროცესებს. 

E. ეროვნული ორგანოებიE. ეროვნული ორგანოები

მუხლი 12მუხლი 12

1. მხარეები ხელს შეუწყობენ ბავშვთა უფლებების აღიარებისა და დაცვის იმ ორგანოების მეშვეობით, 
რომლებიც, ინტერ ალია, ახორციელებენ ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მოცემულ ფუნქციებს.
2. ფუნქციებს წარმოადგენს:
ა. წანადადებების მომზადება ბავშვების უფლებების რეალიზებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის 
მოქმედების გაძლიერების შესახებ;
ბ. ბავშვების უფლებების მოქმედებასთან დაკავშირებულ კანონპროეატზე დასკვნების გაკეთება;
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გ. ბავშვთა უფლებების მოქმედებასთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება მასმედიისთვის, 
საზოგადოებიოსათვის და პირებისა თუ ორგანოებისათვის, რომლებსაც შეხება აქვთ ბავშვებთან 
დაკავშირებულ საკითხებთან;
დ. დაეცნოს ბავშვების აზრს და მიაწოდოს მათ შესაბამისი ინფორმაცია.
ე. სხვა საკითხები

მუხლი 13 — შუამავლობა და დავების მოგვარების სხვა პროცედურებიმუხლი 13 — შუამავლობა და დავების მოგვარების სხვა პროცედურები

იმ მიზნით, რომ აუცილებელ ან გადაჭრილ იქნას დავები ან თავიდან აუცილებელ იქნას ბავშვთან 
დაკავშირებული სასამართლო პროცესები, მხარეები დავების გადასაწყვეტად ხელს შეუწყობენ 
შუამავლობის ან სხვა პროცედურების არსებობას და ასეთი პროცედურების გამოყენებას მხარეების მიერ 
განსაზღვრულ შესაბამის საქმეებში შეთანხმების მიღწევისათვის.

მუხლი 14 — სამართლებრივი დახმარება და კონსულტაციამუხლი 14 — სამართლებრივი დახმარება და კონსულტაცია

იმ მიზნით, რომ აცილებულ ან გადაჭრილ იქნას დავები ან თავიდან აცილებულ იქნას ბავშვთან 
დაკავშირებული სასამართლო პროცესები, მხარეები დავების გადასაწყვეტად ხელს შეუწყობენ შუამავობის 
ან სხვა პროცედურების არსებობას და ასეთი პროცედურების გამოყენებას მხარეების მიერ განსაზღვრულ 
შესაბამის საქმეებში შეთანხმების მიღწევისათვის.

მუხლი 15 — ურთიერთმოქმედება სხვა საერთაშორისო აქტებთანმუხლი 15 — ურთიერთმოქმედება სხვა საერთაშორისო აქტებთან

ამ კონვენციამ არ უნდა შეზღუდის სხვა საერთაშორისო აქტების მოქმედება, რომლებიც ეხება ბავშვებისა 
და ოჯახების დაცვის კონტექსტში წამოჭრილ სპეციფიკურ საკითხებს და რომლის მხარეებიც არიან ან 
უნდა გახდნენ ამ კონვენციის მხარეები.

თავი III — მუდმივმოქმედი კომიტეტითავი III — მუდმივმოქმედი კომიტეტი

მუხლი 16 — მუდმივმოქმედი კომიტეტის დაარსება და ფუნქციებიმუხლი 16 — მუდმივმოქმედი კომიტეტის დაარსება და ფუნქციები

1. მუდმივმოქმედი კომიტეტი შექმნილია ამ კონვენციის მიზნებისათვის.
2. მუდმივმოქმედი კომიტეტი მიმოიხილავს ამ კონვენციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. მას კერძოდ 
შეუძლია:
ა. შეიმუშავოს კონვენციის მოქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები.  მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ 
ამ კონვენციის მოქმედებასთან დაკავშირებულ დასკვნას აქვს რეკომენდაციის ფორმა;
რეკომენდაციები მიიღება ხმათა სამი მეოთხედის უმრავლესობით;
ბ. მოამზადოს ცვლილებები კონვენციაში და განიხილოს მე-20 მუხლის თანახმად მომზადებული 
ცვლილებები;
გ. როვნული ორგანოები, რომლებსაც აქვთ მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ფუნქციები, 
უზრუნველყოს კონსულტაციითა და დახმარებით, ხელი შეუწყოს მათ ურთიერთობას.

მუხლი 17 — შემადგენლობამუხლი 17 — შემადგენლობა

1. თითოეული მხარე შეიძლება წარმოდგენილ იქნას მუდმივმოქმედ კომიტეტში ერთი ან რამდენიმე 
დელეგატით. თითოეულ მხარეს ექნება ერთი ხმა.

2. 21-ე მუხლში მითითებული ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც არ არის ამ კონვენციის წევრი, 
შეიძლება წარმოდგენილ იქნას მუდმივმოქმედ კომიტეტშიდამკვირვებლის სახით. იგივე ეხება ნებისმიერ 
სახელმწიფოს ან ევროგაერთიანებას მას შემდეგ რაც იგი მოწვეულ იქნება კონვენციაზე მისაერთებლად 
22-ე მუხლის დებულებათა შესაბამისად.

3. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მხარემ არანაკლებ ერთი თვით ადრე კომიტეტის შეკრებამდე აცნობა 
გენერალურ მდივანს უარის შესახებ მუდმივმოქმედმა კომიტეტმა შეიძლება მიიწვიოს ქვემოთ 
ჩამოთვლილნი რათა დამკვირვებლის სახით დაესწრონ კომიტეტის ყველა შეხვედრას, ერთ შეხვედრას ან 
შეხვედრის ნაწილს.
— ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც არ არის მითითებული მე-2 პუნქტში;
— გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა კომიტეტი;
— ევროგაერთიანება;
— ნებისმიერი საერთაშორისო სამთავრობო ორგანო;
— ნებისმიერი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანო, რომელსაც აქვს მე-12 მუხლის მე-2
პუნქტში მითითებული ერთი ან რამდენიმე ფუნქცია;

4. მუდმივმოქმედი კომისია უცვლის ინფორმაციას მსგავს ორგანიზაციებს, რომლებთაც შეხება აქვს ბავშვთა 
უფლებების დაცვასთან.
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მუხლი 18 — შეხვედრებიმუხლი 18 — შეხვედრები

1. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი იწვევს მუდმივმოქმედი კომიტეტის შეხვედრას კონვენციის 
ძალაში შესვლის თარიღიდან მესამე წლის ბოლოს, საკუთარი ინიციატივით — ნებისმიერ დროს ამ 
თარიღის შემდეგ.

2. მუდმივმოქმედი კომიტეტი იღებს გადაწყვეტილება მხარეთა არანაკლებ ნახევარზე მეტის დასწრების 
შემთხვევაში.

3. მე-16 და მე-20 მუხლებში გათავლისწინებულ საკითხებზე მუდმივმოქმედი კომიტეტი გადაწყვეტილებას 
იღებს მხარეთა უმრავლესობის დასწრების შემთხვევაში.

4. ამ კონვენციით გათვალისწინებულ საკითხებზე მუდმივმოქმედი კომიტეტი შეიმუშავებს საკუთარ 
პროცედურულ წესებს და ნებისმიერი იმ სამუშაო შეხვედრის პროცედურულ წესებს, რომელიც მიზნად 
ისახავს კონვენციით გათვალისწინებული შესაბამისი დავალებების შესრულებას.

მუხლი 19 — მუდმივმოქმედი კომიტეტის მოხსენებებიმუხლი 19 — მუდმივმოქმედი კომიტეტის მოხსენებები

ყოველი შეხვედრის შემდეგ მუდმივმოქმედმა კომიტეტმა მხარეებსა და ევროპის საბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტს უნდა წარუდგინოს მოხსენება შეხვედრაზე გამართული კამათისა და მიღებული 
გადაწყვეტილებების შესახებ.

თავი IV — ცვლილებები კონვენციაშითავი IV — ცვლილებები კონვენციაში

მუხლი 20მუხლი 20

1. ამ კონვენციის მხარის ან მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ შემოთავაზებული წინადადება კონვენციის 
რომელიმე მუხლის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ თავდაპირველად უნდა ეცნობოს ევროპის საბჭოს 
გენერალურ მდივანს, რომელიც არანაკლებ ორი თვით ადრე მუდმივმოქმედი კომიტეტის მომდევნო 
შეხვედრამდე წარუდგენს მას ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების, ხელმომწერ მხარეებს, მხარეებს, 
ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელიც მიწვეული იყო კონვენციაზე ხელის მოასწერად 21-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დებულებების შესაბამისად, ყველა იმ სახელმწიფოსა და ევროგაერთიანებას, 
რომელიც მიწვეული იყო კონვენციაზე მისაერთებლად 22-ე მუხლით გათვალისწინებული დებულებების 
შესაბამისად.

2. წინა პუნქტის დებულებების შეასბამისად შემოთავაზებული ნებისმიერი წინადადება უნდა შემოწმდეს 
მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ, რომელმაც მინისტრთა კომიტეტს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს 
ხმათა სამი მეოთხედის უმრავლესობით მიღებული ტექსტი. დამტკიცების შემდეგ ეს ტექსტი უნდა 
წარედგინოს მხარეებს მისი შემდგომი მიღების მიზნით.

3. ნებისმიერი ცვლილებების ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ყველა მხარისაგან მისი მიღების 
შესახებ შეტყობინების დღიდან ერთი თვის ვადის გასვლის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს.

თავი V — დასკვნითი დებულებებითავი V — დასკვნითი დებულებები

მუხლი 21 — ხელის მოწერა, რატიფიკაცია და ძალაში შესვლამუხლი 21 — ხელის მოწერა, რატიფიკაცია და ძალაში შესვლა

1. ეს კონვენცია ღიაა ევროპის საბჭოს ქვეყნებისათვის და იმ სახელმწიფოებისათვის, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ მის შემუშავებაში.

2. კონვენცია ექვემდებარება რატიფიკაციას, მიღებას და დამტკიცებას. ღატიფიკაციის, მიღებისა და 
დამტკიცების აქტები ინახება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან.

3. კონვენცია ძალაში შედის სამი სახელმწიფოს მიერ, რომელთაგან არანაკლებ ორი არის ევროპის საბჭოს 
წევრი, წინა პუნქტითგათვალისწინებული წესების შეასბამისად, კონვენციის დებულებების შესრულების 
შეასხებ თანხმობის გამოთქმიდან სამთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს.

4. ნებისმიერი იმ სახელმწიფოსათვის, რომელიც შემდგომში გამოთქვამს თანხმობას კონვენციის 
დებულებების შესრულების შესახებ, კონვენცია ძალაში შედის მათ მიერ რატიფიკაციის, მიღების ან 
დამტკიცების აქტის დეპონირების დღიდან სამთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ 
დღეს.
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მუხლი 22 — არაწევრი სახელმწიფოები და ევროგაერთიანებამუხლი 22 — არაწევრი სახელმწიფოები და ევროგაერთიანება

1. ამ კონვენციის ძალაში შესვლის შემდეგ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს საკუთარი ინიციატივით 
ან მუდმივმოქმედი კომიტეტისწინადადების შესაბამისად მხარეებთან კონსულტაციის შემდეგ, შეუძლია 
მოიწვიოს ევროპის ასბჭოს ნებისმიერი არაწევრი სახელმწიფო, რომელსაც არ მიუღია მონაწილეობა 
კონვენციის სემუშავებაში, აგრეთვე ევროგაერთიანება კონვენციაზე მისაერთებლად უმრავლესობის 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გზით ამ კონვენციის მე-20 მუხლის, ევროპის საბჭოს წესდების D 
პუნქტის თანახმად და ხელშემკვრელ მხარეთა მინისტრთა კომიტეტში უფლებამოსილ წარმომადგენელთა 
ანონიმური კენჭისყრის გზით.

2. ყველა იმ სახელმწიფოსათვის ან ევროგაერთიანებისათვის, რომელიც უერთდება კონვენციას, იგი ძალაში 
შედის მათ მიერ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნისათვის მიერთების აქტის გადაცემის დღიდან 
სამთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს.

მუხლი 23 — მოქმედების ტერიტორიამუხლი 23 — მოქმედების ტერიტორია

1. ნებისმიერი სახელმწიფოს ხელმოწერისას ან რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის 
დეპონირების შემდეგ შეუძლია დააკონკრეტოს ტერიტორია, რომელზეც იმოქმედებს ეს კონვენცია.

2. ნებისმიერ მხარეს მოგვიანებით შეუძლია ევროის საბჭოს გენერალური მდივნისადმი მიმართული 
დეკლარაციით გაავრცელოს ამ კონვენციის მოქმედების ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე, რომელსაც 
დააკონკრეტებს დეკლარაციაში, ამასთან დაკონკრეტდება ვისთან საერთაშორისო ურთიერობის ან ვისი 
სახელითაა უფლებამოსილი, დაეკისროს გარკვეული ვალდებულებები. ამ ტერიტორიაზე კონვენცია 
ძალაში შედის გენერალური მდივნის მიერ ასეთი დეკლარაციის მიღების თარიღიდან სამი თვის გასვლის 
შემდეგ მომდევნო თვის პირველ დღეს.

3. წინა ორი პუნქტის თანახმად გაკეთებული დეკლარაცია მასში დაკონკრეტებულ ტერიტორიებთან 
დაკავშირებით შეიძლება უკან იქნას გამოთხოვილი გენერალური მდივნისადმი მიმართული 
ნოტიფიკაციით. ეს გამოთხოვა ძალაშია გენერალური მდივნის მიერ მომდევნო თვის პირველი დღიდან.

მუხლი 25 — დენონსაციამუხლი 25 — დენონსაცია

1. თითოეულ მხარეს ნებისმიერ დროს შეუძლია, მოახდინოს ამ კონვენციის დენონსირება ევროპის საბჭოს 
გენერალური მდივნისადმი მიმართული ნოტიფიკაციით;

2. დენონსაცია ძალაშია გენერალური მდივნის მიერ ნოტიფიკაციის მიღების დღიდან სამი თვის გასვლის 
შემდეგ მომდევნო თვის პირველი დღიდან.

მუხლი 26 — ნოტიფიკაციამუხლი 26 — ნოტიფიკაცია

გენერალური მდივანი ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს, ნებისმიერ ხელმომწერს, მხარესა და 
ევროგაერთიანების სხვა ქვეყნებს, რომლებიც მიწვეულნი იყვნენ მისაერთებლად, აცნობებს:

ა. ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;
ბ. რატიფიკაციის, მიღების, დამტკიცებისა ან მიერთების ნებისმიერი აქტის დეპონირებას;
გ. 21-ე და 22-ე მუხლების შესაბამისად ამ კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღს;
დ. მე-20 მუხლის თანახმად გაკეთებულ ნებისმიერ ცვლილებასა და ასეტი ცვლილებების ძალაში შესვლის 
თარიღს;
დ. პირველი და 23-ე მუხლების დებულებებით გათვალისწინებულუ ნებისმიერ დეკლარაციას;
ე. 25-ე მუხლის შესაბამისად გაკეთებულ ნებისმიერ დენონსაციას;
ვ. ამ კონვენციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, ნოტიფიკაციის ან ინფორმაციის შესახებ.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად უფლებამოსილმა ხელის მომწერებმა მოაწერეს ხელი ამ კონვენციას

შესრულებულია სტრასბურგში, 1996 წლის 25 იანვარს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე. ორივე ტექსტი 
თანაბრად აუთენტურია, შესრულებულია ერთ ეგზემპლარად და დეპონირებულია ევროპის საბჭოს 
არქივში. გენერალური მდივანი გადაუგზავნის დამოწმებულ ასლებს ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ 
სახელმწიფოს, არაწევრ სახელმწიფოებს, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ამ კონვენციის შემუშავენაში, 
ევროგაერთიანებისა და ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც მოწვეულია ამ კონვენციაზე მისაერთებლად.



8

ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალურიევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური
ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებ

ლანსაროტილანსაროტი
2007 წლის 25 ოქტომბერი2007 წლის 25 ოქტომბერი

(რატიფიცირებულია საქართველოს სახელმწიფოს მიერ, 2014 წლის, 23 სექტემბერს)(რატიფიცირებულია საქართველოს სახელმწიფოს მიერ, 2014 წლის, 23 სექტემბერს)

(საქართველოს სახელმწიფომ გამოთქვა თანხმობა ძალაში შესვლაზე, 2015 წლის, 1 იანვრიდან)(საქართველოს სახელმწიფომ გამოთქვა თანხმობა ძალაში შესვლაზე, 2015 წლის, 1 იანვრიდან)

პრეამბულაპრეამბულა

ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები და სხვა ხელმომწერები;

ითვალისწინებენ რა, რომ ევროპის საბჭოს მიზანია თავის წევრებს შორის ერთიანობის უფრო მაღალი 
ხარისხის მიღწევა;

ითვალისწინებენ, რომ თითოეულ ბავშვს თავისი ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მხრიდან 
გააჩნია დაცვის ისეთი ზომებით სარგებლობის უფლება, რომელსაც ითვალისწინებს მისი, როგორც 
არასრულწლოვანის სტატუსი;

თვლიან რა, რომ ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია, კერძოდ ბავშვთა პორნოგრაფია და პროსტიტუცია, 
და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ყველა ფორმა, საზღვარგარეთ ჩადენილი აქტების ჩათვლით, 
დამღუპველად მოქმედებს ბავშვთა ჯანმრთელობასა და ფსიქო-სოციალურ განვითარებაზე;

თვლიან რა, რომ ბავშვთა სექსუალურმა ექსპლუატაციამ და ბავშვთა მიმართ სექსუალურმა ძალადობამ 
შემაშფოთებელი მასშტაბები შეიძინა როგორც სახელმწიფო, ისე საერთაშორისო დონეზე, კერძოდ, როგორც 
ბავშვთა ისე დანაშაულის ჩამდენთა მხრიდან საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით 
გაძლიერებული სარგებლობის გამო, და რომ ასეთი სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური 
ძალადობის პრევენცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლა მოითხოვს საერთაშორისო თანამშრომლობას;

ითვალისწინებენ რა, რომ ბავშვთა კეთილდღეობა და ინტერესები ის ძირეული ღირებულებებია, 
რომლებსაც ყველა წევრი სახელმწიფო იზიარებს და საჭიროა მათი ხელშეწყობა დისკრიმინაციის გარეშე;

ითვალისწინებენ რა ევროპის საბჭოს სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურების მე-3 სამიტის მიერ 
მიღებულ სამოქმედო გეგმას (ვარშავა, 2005 წლის 16-17 მაისი), რომელიც ითვალისწინებს ზომების 
შემუშავებას ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის აღკვეთის მიზნით;

ითვალისწინებენ რა კერძოდ მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციას R(91)11, რომელიც შეეხება ბავშვთა 
და მოზარდთა სექსუალურ ექსპლუატაციას, პორნოგრაფიას და პროსტიტუციას და ტრეფიკინგს, 
რეკომენდაციას Rec(2001)16 სექსუალური ექსპლუატაციისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებ და კონვენციას 
კიბერდანაშაულის შესახებ (ETS No185), კერძოდ მის მე-9 მუხლს, ასევე ევროპის საბჭოს კონვენციას 
ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (CETS No197);

ითვალისწინებენ რა კონვენციას ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა შესახებ (1950, ETS 
No5), ევროპის სოციალურ ქარტიას (შესწორებული) (1996, ETS No163) და ევროპის კონვენციას ბავშვთა 
უფლებების გამოყენების შესახებ (1996, ETS No160);

ასევე ითვალისწინებენ რა ბავშვის უფლებათა შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციას, 
კერძოდ მის 34-ე მუხლს, ფაკულტატურ ოქმს ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა 
პორნოგრაფიის შესახებ, ოქმს ადამიანებით, განსაკუთრებით ქალებითა და ბავშვებით, უკანონო ვაჭრობის 
პრევენციის, აღკვეთისა და დასჯის შესახებ, რომელიც თან ერთვის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
კონვენციას ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ, ასევე საერთაშორისო შრომის 
ორგანიზაციის კონვენციას ბავშვთა შრომის ყველაზე საშიში ფორმების აკრძალვისა და მისი აღკვეთის 
მიზნით დაუყოვნებელი ზომების განხორციელების შესახებ;

ასევე ითვალისწინებენ რა ევროკავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას ბავშვთა სექსუალური 
ექსპლუატაციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ (2004/68/JHA), ევროკავშირის
საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას სისხლის სამართლის პროცესში მსხვერპლთა სტატუსის შესახებ (2001/629/
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JHA), და ევროკავშირის საბჭოს ჩარჩო გადაწყვეტილებას ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ 
(2002/629/JHA);

ითვალისწინებენ რა აღნიშნულ სფეროში მოქმედ სხვა შესაბამის საერთაშორისო აქტებს და პროგრამებს, 
კერძოდ, სტოქჰოლმის დეკლარაციას და სამოქმედო პროგრამას, მიღებულს კომერციული მიზნით ბავშვთა 
სექსუალური ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე 1 მსოფლიო კონგრესზე (1996 წლის 27-31 
აგვისტო), იოკოჰამას გლობალურ ვალდებულებას მიღებულს კომერციული მიზნით ბავშვთა სექსუალური 
ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე მე-2 მსოფლიო კონგრესზე (2001 წლის 17-20 დეკემბერს), 
ბუდაპეშტის ვალდებულებას და სამოქმედო გეგმას მიღებულს კომერციული მიზნით ბავშვთა სექსუალური 
ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე მე-2 მსოფლიო კონგრესის მოსამზადებელ სხდომაზე 
(2001 წლის 20-21 ნოემბერი), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას 
S-27/2: “ბავშვებისთვის შესაფერისი მსოფლიო” და სამწლიან პროგრამას: “ავაშენოთ ევროპა ბავშვებისთვის 
და ბავშვებთან ერთად”, რომელიც მიღებულ იქნა მე-3 სამიტის შემდეგ და მისი განხორციელება დაიწყო 
მონაკოს კონფერენციის მიერ (2006 წლის 4-5 აპრილი);

გამოთქვამენ რა მზადყოფნას ეფექტურად შეუწყონ ხელი სექსუალური ექსპუატაციისა და სექსუალური 
ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის საერთო მიზანს, ვინც არ უნდა იყოს დანაშაულის ჩამდენი, და 
მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევას;

მხედველობაში იღებენ რა ყოვლისმომცველი საერთაშორისო ინსტრუმენტის მომზადების საჭიროებას, 
რომელიც კონცენტრირებული იქნება ბავშვთა სექსუალური ექსპუატაციისა და სექსუალური ძალადობის
ყველა ფორმის წინააღმდეგ ბრძოლის პრევენციულ, დაცვით და სისხლის სამართლებრივ ასპექტებზე და 
მონიტორინგის სპეციფიკური მექანიზმის შექმნაზე,

შეთანხმდნენ შემდეგზე:

თავი I – მიზნები, არადისკრიმინაციულობის პრინციპი და თავი I – მიზნები, არადისკრიმინაციულობის პრინციპი და 
განსაზღვრებებიგანსაზღვრებები

მუხლი 1 – მიზნებიმუხლი 1 – მიზნები

1. წინამდებარე კონვენციის მიზნებია:

a) ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის პრევენცია და მის წინააღმდეგ 
ბრძოლა;
b) სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან მსხვერპლ ბავშვთა უფლებების 
დაცვა;
c) ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 
სფეროში ეროვნული და საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა.
2. მხარეთა მიერ მისი დებულებების ეფექტური იმპლემენტაციის უზრუნველყოფის მიზნით, 
კონვენცია ითვალისწინებს მონიტორინგის სპეციფიკური მექანიზმის შექმნას.

მუხლი 2 –არადისკრიმინაციულობის პრინციპიმუხლი 2 –არადისკრიმინაციულობის პრინციპი

მხარეთა მიერ წინამდებარე კონვენციის დებულებათა იმპლემენტაცია, კერძოდ, მსხვერპლთა უფლებების
დაცვის ზომები, უზრუნველყოფილ იქნება ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე სქესობრივი, რასობრივი, 
კანის ფერის, ენის, რელიგიური, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური 
წარმოშობის, ეროვნულ უმცირესობასთან კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, წარმოშობის, 
სექსუალური ორიენტაციის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, უუნარობის ან სხვა სტატუსის მიხედვით.

მუხლი 3 – განსაზღვრებებიმუხლი 3 – განსაზღვრებები

წინამდებარე კონვენციის მიზნებისთვის:

a) “ბავშვი” ნიშნავს ნებისმიერ პირს, რომელსაც ჯერ არ შესრულებია 18 წელი;
b) “ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაცია და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა” მოიცავს 
წინამდებარე კონვენციის მე-18-23-ე მუხლებში მითითებულ ქმედებებს;
c) “მსხვერპლი” ნიშნავს ნებისმიერ ბავშვს, რომლის მიმართაც განხორციელდა სექსუალური 
ექსპლუატაცია ან სექსუალური ძალადობა.
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თავი II – პრევენციული ზომებითავი II – პრევენციული ზომები

მუხლი 4 – პრინციპებიმუხლი 4 – პრინციპები

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო და სხვა სახის ზომებს ბავშვთა სექსუალური 
ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ყველა ფორმის პრევენციისა და ბავშვთა
დაცვის მიზნით.

მუხლი 5 – იმ პირთა დაქირავება, ტრეინინგი და ცოდნის გაღრმავება, რომლებიც მუხლი 5 – იმ პირთა დაქირავება, ტრეინინგი და ცოდნის გაღრმავება, რომლებიც 
ბავშვებთან მუშაობენბავშვებთან მუშაობენ

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს ბავშვთა დაცვისა 
და უფლებების შესახებ იმ პირთა ცოდნის გაღმავების მიზნით, რომელთაც განათლების, ჯანდაცვის, 
სოციალური დაცვის, სასამართლო და სამართალდამცავ სექტორებში და ასევე სპორტისა და 
კულტურის სფეროებში მუშაობისას და დასვენების პერიოდში რეგულარული კონტაქტი აქვთ 
ბავშვებთან.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა 1 პუნქტში 
მითითებულ პირებს მიეწოდოთ სათანადო ინფორმაცია ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და 
ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის, მათი გამოვლენის საშუალებებისა და მე-12 მუხლის 1 
პუნქტში მითითებული შესაძლებლობის შესახებ.

3. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, თავისი შიდა 
კანონმდებლობის შესაბამისად, რათა იმ პროფესიების განხორციელების მიზნით, რომლებიც 
გულისხმობს ბავშვებთან რეგულარულ კონტაქტს, დაკავდნენ ის პირები, რომლებიც არ ყოფილან 
ნასამართლევნი ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური 
ძალადობის აქტებისთვის.

მუხლი 6 – ბავშვთა განათლებამუხლი 6 – ბავშვთა განათლება

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს 
დაწყებითი და საშუალო განათლების პერიოდში ბავშვთა მიერ ინფორმაციის მიღება სექსუალური 
ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის, ასევე საკუთარი თავის დაცვის საშუალებათა შესახებ, 
მათი განვითარების დონის შესაბამისად. ეს ინფორმაცია, რომლის მიწოდებაც საჭიროების შემთხვევაში 
ხორციელდება მშობლებთან თანამშრომლობის გზით, წარმოდგენილ უნდა იქნეს ზოგად კონტექსტში და 
კონცენტრირდეს რისკის ისეთ სიტუაციებზე, რომლებიც, კერძოდ, დაკავშირებულია ახალი საინფორმაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებასთან.

მუხლი 7 – პრევენციული ხასიათის ინტერვენციის პროგრამები ან ზომებიმუხლი 7 – პრევენციული ხასიათის ინტერვენციის პროგრამები ან ზომები

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ იმ პირებს, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ მათ შესაძლოა ჩაიდინონ 
წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული, საჭიროების შემთხვევაში მიეცეთ
ინტერვენციის ეფექტური პროგრამებით ან ღონისძიებებით სარგებლობის შესაძლებლობა, რომელთა 
მიზანია დანაშაულის ჩადენის რისკის შეფასება და პრევენცია.

მუხლი 8 – ზომები საზოგადოების ფართო მასებისთვისმუხლი 8 – ზომები საზოგადოების ფართო მასებისთვის

1. თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს ან განახორციელებს ცოდნის გაღრმავების კამპანიებს, 
რომლებიც ითვალისწინებს საზოგადოების ფართო მასებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ბავშვთა 
სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ფენომენისა და იმ 
პრევენციული ზომების შესახებ, რომლებიც უნდა განხორციელდეს.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 
უზრუნველყოს ისეთი მასალების გავრცელების პრევენცია ან აკრძალვა, რომლებიც რეკლამირებას 
უწევს წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებს.

მუხლი 9 – ბავშვების, კერძო სექტორის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მუხლი 9 – ბავშვების, კერძო სექტორის, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
მონაწილეობამონაწილეობა

1. თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს ბავშვების მონაწილეობას, მათი განვითარების დონის 
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შესაბამისად, სახელმწიფო სტრატეგიების, პროგრამების ან სხვა ინიციატივების შემუშავებასა და 
განხორციელებაში, რომლებიც შეეხება ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ 
სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას.

2. თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს კერძო სექტორს, კერძოდ, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების სექტორს, ტურიზმისა და ტურიზმის ინდუსტრიის, საბანკო და საფინანსო 
სექტორებს, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ ბავშვთა სექსუალური 
ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენციისკენ მიმართული 
სტრატეგიების შემუშავებასა და იმპლემენტაციაში და განახორციელონ შიდასაკანონმდებლო 
ნორმები თვითრეგულაციის ან თანარეგულაციის გზით.

3. თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს მედიას, რათა მან წარმოადგინოს სათანადო ინფორმაცია 
ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ყველა 
ასპექტზე, მედიის დამოუკიდებლობისა და პრესის თავისუფლების გათვალისწინებით.

4. თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს, საჭიროების შემთხვევაში, ფონდების შექმნის გზითაც, 
სამოქალაქო საზოგადოების მიერ განხორციელებული ისეთი პროექტებისა და პროგრამების 
ფინანსირებას, რომლებიც მიმართულია ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ 
სექსუალური ძალადობის პრევენციისა და ბავშვთა დაცვისკენ.

თავი III – სპეციალიზებული ორგანოები და თავი III – სპეციალიზებული ორგანოები და 
მაკოორდინირებელი ორგანოებიმაკოორდინირებელი ორგანოები

მუხლი 10 – კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ეროვნული ზომებიმუხლი 10 – კოორდინაციისა და თანამშრომლობის ეროვნული ზომები

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ ზომებს, რათა უზრუნველყონ კოორდინაცია იმ 
სამსახურებს შორის, ეროვნულ ან ლოკალურ დონეზე, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 
სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვაზე, ბავშვთა 
სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენციასა და მის 
წინააღმდეგ ბრძოლაზე, კერძოდ განათლების, ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის სამსახურებს, ასევე 
სამართალდამცავ და სასამართლო ორგანოებს შორის.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა შექმნან ან 
დანიშნონ:
a) დამოუკიდებელი კომპეტენტური ეროვნული ან ადგილობრივი ინსტიტუტები ბავშვის უფლებათა  
ელშეწყობის და დაცვის მიზნით, რომლებიც უზრუნველყოფილ იქნებიან სპეციფიკური რესურსებით 
და დაეკისრებათ ვალდებულებები;

b) მონაცემთა შეგროვების მექანიზმები ან ცენტრები, ეროვნულ ან ადგილობრივ დონეზე, სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან თანამშრომლობის გზით, ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა 
მიმართ სექსუალური ძალადობის ფენომენის შესწავლისა და შეფასების მიზნით, პირად მონაცემთა 
დაცვის სფეროში არსებულ მოთხოვნათა დაცვით.

3. თითოეული მხარე ხელს შეუწყობს თანამშრომლობას კომპეტენტურ სახელმწიფო ორგანოებს, 
სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორს შორის, ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა 
და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის უკეთ 
ორგანიზების მიზნით.

თავი IV – დაცვის ზომები და დახმარება მსხვერპლთა მიმართთავი IV – დაცვის ზომები და დახმარება მსხვერპლთა მიმართ

მუხლი 11 – პრინციპებიმუხლი 11 – პრინციპები

1. თითოეული მხარე შექმნის ეფექტურ სოციალურ პროგრამებს და მრავალდისციპლინურ სტრუქტურებს 
მსხვერპლთათვის, მათი ახლო ნათესავებისა და მათ მზრუნველობაზე პასუხისმგებელი ნებისმიერი 
პირისთვის აუცილებელი დახმარების აღმოჩენის მიზნით.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა ზომებს, რათა უზრუნველყოს, რომ 
თუ მსხვერპლის ასაკი გაურკვეველია, მაგრამ არსებობს საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ მსხვერპლი არის 
ბავშვი, ბავშვებისთვის გათვალისწინებული დაცვისა და დახმარების ზომები გავრცელდეს მასზე მისი 
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ასაკის დადგენამდე.

მუხლი 12 – სექსუალურ ექსპლუატაციაზე ან სექსუალურ ძალადობაზე ეჭვის მუხლი 12 – სექსუალურ ექსპლუატაციაზე ან სექსუალურ ძალადობაზე ეჭვის 
შეტყობინებაშეტყობინება

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა 
უზრუნველყოს, რომ შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებულმა კონფიდენციალურობის დაცვის 
წესებმა, რომლებიც ვრცელდება გარკვეული პროფესიის წარმომადგენლებზე, რომლებსაც უწევთ 
ბავშვებთან მუშაობა, არ შეუშალოს ამ პირებს ხელი ბავშვთა დაცვაზე პასუხისმგებელ სამსახურებს 
მიაწოდონ ინფორმაცია ნებისმიერი იმ სიტუაციის შესახებ, რომელთან დაკავშირებითაც მათ აქვთ 
საფუძველი ივარაუდონ, რომ ბავშვი სექსუალური ექსპლუატაციის ან სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლია.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა იმ პირმა, 
რომელმაც იცის, ან კეთილსინდისიერად ეჭვობს, რომ ადგილი ჰქონდა ბავშვთა სექსუალური 
ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის ფაქტებს, ინფორმაცია ამ ფაქტების 
შესახებ მიაწოდოს კომპეტენტურ სამსახურებს.

მუხლი 13 – საკონსულტაციო მომსახურებამუხლი 13 – საკონსულტაციო მომსახურება

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა ხელი შეუწყოს და 
მხარი დაუჭიროს ისეთი საინფორმაციო სამსახურების შექმნას, როგორიცაა სატელეფონო ან ინტერნეტ 
საკონსულტაციო მომსახურება, რომლებიც პირებს გაუწევენ საკონსულტაციო მომსახურებას, როგორც 
კონფიდენციალურად, ისე მათი ანონიმურობის დაცვით.

მუხლი 14 – მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევამუხლი 14 – მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევა

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა მსხვერპლთ 
გაუწიოს როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი დახმარება მათი ფიზიკური და ფსიქო-სოციალური 
გამოჯანმრთელების მიზნით. ამ პუნქტის მიხედვით ზომების მიღებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს 
ბავშვის მოსაზრებები, საჭიროებები და პრობლემები.

2. თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების ფარგლებში, 
მიიღებს ზომებს, რომლებიც ითვალისწინებს თანამშრომლობის განვითარებას იმ არა-სამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან ან სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ელემენტებთან, 
რომლებიც მონაწილეობენ მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევაში.

3. როდესაც ბავშვის სექსუალურ ექსპლუატაციაში ან მის მიმართ სექსუალურ ძალადობაში მონაწილეობენ 
მშობლები ან ის პირები, რომლებსაც ევალებათ ბავშვზე მზრუნველობა, მე-11 მუხლის 1 პუნქტში 
მითითებული ინტერვენციის პროცედურები უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგს:

- დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირის ჩამოშორების შესაძლებლობას;
- ოჯახური გარემოსგან მსხვერპლის ჩამოშორების შესაძლებლობას. ამგვარი ჩამოშორების პირობები და 
ხანგრძლივობა ბავშვის ინტერესების შესაბამისად უნდა განისაზღვროს.

4. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, რომ 
მსხვერპლთან დაახლოებულმა პირებმა, საჭიროების შემთხვევაში ისარგებლონ თერაპიული დახმარებით, 
კერძოდ, გადაუდებელი ფსიქოლოგიური მზრუნველობით.

თავი V – ინტერვენციის პროგრამები ან ზომებითავი V – ინტერვენციის პროგრამები ან ზომები

მუხლი 15 – ზოგადი პრინციპებიმუხლი 15 – ზოგადი პრინციპები

1. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს ან ხელს შეუწყობს 
ინტერვენციის ეფექტური პროგრამების ან ზომების განხორციელებას მე-16 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტში 
მითითებული პირებისთვის, ბავშვთა მიმართ სექსუალური ხასიათის განმეორებითი დანაშაულების 
რისკის პრევენციისა და მინიმიზაციის მიზნით. ასეთი პროგრამები ან ზომები ხელმისაწვდომი 
იქნება სამართალწარმოების პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე, როგორც ციხეში ისე ციხის გარეთ, შიდა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების დაცვით.
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2. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს ან ხელს შეუწყობს 
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის სხვა ფორმების განვითარებას კომპეტენტურ ორგანოებს, კერძოდ, 
ჯანდაცვისა და სოციალურ სამსახურებს და სასამართლო და სხვა ორგანოებს შორის, რომლებიც 
პასუხისმგებელნი არიან მე-16 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტში მითითებული პირებთან მიმართებაში.

3. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს მე-16 მუხლის 1 და 
მე-2 პუნქტში მითითებული პირების მიერ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულების 
განმეორებით ჩადენის საფრთხისა და შესაძლო რისკის შეფასებას შესაბამისი პროგრამების ან ზომების 
განსაზღვრის მიზნით.

4. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს განხორციელებული 
პროგრამებისა და ზომების ეფექტურობის შეფასებას. 

მუხლი 16 – ინტერვენციის პროგრამებისა და ზომების რეციპიენტებიმუხლი 16 – ინტერვენციის პროგრამებისა და ზომების რეციპიენტები

1. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს, რომ იმ პირებს, 
რომელთა მიმართაც აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული 
დანაშაულებისთვის, შეეძლოთ მე-15 მუხლის 1 პუნქტში გათვალისწინებული პროგრამებით ან 
ზომებით სარგებლობა, იმ პირობებში, რომლებიც ხელს არ უშლის და არც ეწინააღმდეგება დაცვის 
უფლებების განხორციელებას და სამართლიანი და მიუკერძოებელი სასამართლო პროცესის მოთხოვნებს, 
უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპის მარეგულირებელი წესების დაცვით.

2. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს რომ იმ პირებს, 
რომლებიც მსჯავრდებულნი არიან წინამდებარე Kკონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულების 
ჩადენისთვის, შეეძლოთ მე-15 მუხლის 1 პუნქტში გათვალისწინებული პროგრამებით ან ზომებით 
სარგებლობა.

3. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს, რომ შემუშავებულ 
ან ადაპტირებულ იქნეს ინტერვენციის პროგრამები ან ზომები იმ ბავშვთა განვითარების საჭიროებათა 
დაკმაყოფილების მიზნით, რომლებიც ჩადიან სექსუალურ დანაშაულებს, იმ ბავშვების ჩათვლით, 
რომელთა ასაკიც ჯერ არ ითვალისწინებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას, რაც 
მათ სექსუალურ ქცევაში არსებული პრობლემების გამოსწორებას ემსახურება.

მუხლი 17 – ინფორმაცია და თანხმობამუხლი 17 – ინფორმაცია და თანხმობა

1. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს, რომ მე-16 მუხლში 
მითითებულ პირებს, რომელთაც შეეთავაზათ ინტერვენციის პროგრამები ან ზომები, სრულად განემარტოთ 
ამ შეთავაზების მიზეზები ისე, რომ მათი თანხმობა პროგრამის ან ზომის გამოყენებაზე ემყარებოდეს 
ფაქტების სრულ ცოდნას.

2. თითოეული მხარე თავისი შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს, რომ იმ პირებს, 
რომელთაც შეეთავაზათ ინტერვენციის პროგრამები ან ზომები, შეეძლოთ მათზე უარის თქმა, ხოლო 
მსჯავრდებული პირების შემთხვევაში, მათ განემარტოთ უარის შესაძლო შედეგები.

თავი VI – მატერიალური სისხლის სამართალითავი VI – მატერიალური სისხლის სამართალი

მუხლი 18 – სექსუალური ძალადობამუხლი 18 – სექსუალური ძალადობა

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს შემდეგი სახის განზრახი 
ქმედებების კრიმინალიზაციის მიზნით:

a) სექსუალური ურთიერთობის დამყარება ბავშვთან, რომელსაც ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისი 
დებულებების მიხედვით, ჯერ არ მიუღწევია სექსუალური ურთიერთობისთვის კანონით დადგენილი 
ასაკისთვის;

b) სექსუალური ურთიერთობის დამყარება ბავშვთან თუ:

- აღნიშნული ხორციელდება იძულების, ძალის ან მუქარის გამოყენებით; ან
- ძალადობა ხორციელდება ბავშვის მიმართ ნდობის, ავტორიტეტული ან გავლენიანი მდგომარეობის 
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გამოყენებით, მათ შორის ოჯახში; ან
- ძალადობა ხორციელდება ბავშვის უმწეო მდგომარეობის გამოყენებით, კერძოდ მისი გონებრივი 
ჩამორჩენილობის, ან ფიზიკური უუნარობის, ან დამოკიდებული მდგომარეობის გამო.

2. ზემომითითებული 1 პუნქტის მიზნებისთვის, თითოეული მხარე განსაზღვრავს იმ ასაკს, რომლის 
ქვემოთაც აკრძალულია ბავშვთან სექსუალური ურთიერთობის დამყარება.

3. 1.a პუნქტის დებულებები არ გამოიყენება არასრულწლოვანთა შორის თანხმობაზე დაფუძნებული 
სექსუალური ურთიერთობების დარეგულირების მიზნით.

მუხლი 19 – ბავშვთა პროსტიტუციასთან დაკავშირებული დანაშაულებიმუხლი 19 – ბავშვთა პროსტიტუციასთან დაკავშირებული დანაშაულები

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს შემდეგი სახის განზრახი 
ქმედებების კრიმინალიზაციის მიზნით:

a) ბავშვის პროსტიტუციაში ჩაბმა ან ბავშვის იძულება პროსტიტუციაში მონაწილეობის მისაღებად;

b) ბავშვის მიმართ ძალდატანების გამოყენება მისი პროსტიტუციაში ჩაბმის მიზნით, ან სარგებლის მიღება 
ამგვარი საქმიანობიდან, ან ამ მიზნით ბავშვის სხვა გზით გამოყენება;

c) ბავშვთა პროსტიტუციისთვის მიმართვა.

2. წინამდებარე მუხლის მიზნებისთვის, ტერმინი “ბავშვთა პროსტიტუცია” ნიშნავს ბავშვის გამოყენებას 
სექსუალური მიზნებისთვის, ფულადი გასამრჯელოს ან ნებისმიერი სხვა სახის ანაზღაურების ან 
კომპენსაციის გადახდის ან დაპირების შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა ეს ანაზღაურება, პირობა თუ 
კომპენსაცია ბავშვს მოხმარდა თუ მესამე პირს.

მუხლი 20 – ბავშვთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებული დანაშაულებიმუხლი 20 – ბავშვთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებული დანაშაულები

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს შემდეგი სახის განზრახი 
ქმედებების კრიმინალიზაციის მიზნით, იმ შემთხვევაში თუ ისინი ჩადენილია უფლების გარეშე:

a) ბავშვთა პორნოგრაფიული მასალის დამზადება;
b) ბავშვთა პორნოგრაფიული მასალის შეთავაზება ან ხელმისაწვდომად ქცევა;
c) ბავშვთა პორნოგრაფიული მასალის დისტრიბუცია ან გადაგზავნა;
d) ბავშვთა პორნოგრაფიული მასალის ყიდვა საკუთარი თავისთვის ან სხვა პირისთვის;
e) ბავშვთა პორნოგრაფიული მასალის ფლობა;
f) საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, ბავშვთა პორნოგრაფიული
მასალით სარგებლობის შესაძლებლობის შეგნებულად მოპოვება.

2. წინამდებარე მუხლის მიზნებისთვის, ტერმინი “ბავშვთა პორნოგრაფიული მასალა” ნიშნავს ნებისმიერ 
მასალას, რომელზეც გამოსახულია სექსუალური სურვილის გამომწვევ რეალურ თუ იმიტირებულ 
ქმედებაში მონაწილე ბავშვი ან ბავშვის სქესობრივი ორგანოების გამოსახულება ძირითადად სექსუალური 
მიზნით.

3. თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას არ გამოიყენოს, მთლიანად ან ნაწილობრივ, 1 პუნქტის a) და 
e) ქვეპუნქტები ისეთი პორნოგრაფიული მასალის დამზადებასთან ან ფლობასთან დაკავშირებით, 
რომელიც

- შეიცავს მხოლოდ და მხოლოდ არარსებული ბავშვის იმიტირებულ ან რეალურთან მიმგვანებულ
გამოსახულებას;

- შეიცავს იმ ბავშვების გამოსახულებას, რომლებსაც შეუსრულდათ მე-18 მე-2 პუნქტში მითითებული 
ასაკი, იმ შემთხვევაში თუ ეს გამოსახულებები დამზადებულია მათ მიერ და მათ მფლობელობაშია, მათივე 
თანხმობით და მხოლოდ მათივე პირადი მოხმარებისთვის.

- თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას არ გამოიყენოს, მთლიანად ან ნაწილობრივ, 1 პუნქტის f) 
ქვეპუნქტი.
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მუხლი 21 – ბავშვთა პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობასთან დაკავშირებული მუხლი 21 – ბავშვთა პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში მონაწილეობასთან დაკავშირებული 
დანაშაულებიდანაშაულები

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს შემდეგი სახის 
განზრახი ქმედებების კრიმინალიზაციის მიზნით:

a) ბავშვის ჩაბმა პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში ან ბავშვის იძულება ამგვარ წარმოდგენებში 
მონაწილეობის მისაღებად;

b) ბავშვის მიმართ ძალდატანების გამოყენება მისი პორნოგრაფიულ წარმოდგენებში ჩაბმის მიზნით 
ან სარგებლის მიღება ამგვარი საქმიანობიდან ან ამ მიზნით ბავშვის სხვა გზით გამოყენება;

c) შეგნებულად დასწრება ისეთ პორნოგრაფიულ წარმოდგენებზე, რომლებშიც მონაწილეობენ 
ბავშვები.

3. თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას გამოიყენოს 1. c) ქვეპუნქტი იმ შემთხვევების მიმართ, 
როდესაც ბავშვთა ჩაბმა ან იძულება განხორციელდა 1 პუნქტის a) ან b) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 22 – ბავშვის გარყვნამუხლი 22 – ბავშვის გარყვნა

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს იმგვარი ქმედების 
კრიმინალიზაციის მიზნით, როგორიცაა განზრახ იძულება ბავშვისა, რომელსაც ჯერ არ შესრულებია 
მე-18 მე-2 პუნქტში მითითებული ასაკი, უყუროს სექსუალურ ძალადობას ან სექსუალურ აქტს, თუნდაც 
მონაწილეობის გარეშე.

მუხლი 23 – ბავშვის დაყოლიება სექსუალური მიზნებისთვისმუხლი 23 – ბავშვის დაყოლიება სექსუალური მიზნებისთვის

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს ზრდასრული პირის 
მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით გაკეთებული იმგვარი განზრახი 
შეთავაზების კრიმინალიზაციის მიზნით, რომელიც გულისხმობს შეხვედრას ბავშვთან, რომელსაც ჯერ არ 
შესრულებია მე-18 მე-2 პუნქტში მითითებული ასაკი, მის მიმართ მე-18 მუხლის 1.a პუნქტით ან მე-20 
მუხლის 1.a პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაულის ჩადენის მიზნით, იმ შემთხვევაში თუ 
ამგვარ შეთავაზებას თან ახლდა ისეთი მატერიალური სახის დაპირებები, რომლებსაც შედეგად მოჰყვა 
აღნიშნული შეხვედრა.

მუხლი 24 – დახმარება ან წაქეზება და მცდელობამუხლი 24 – დახმარება ან წაქეზება და მცდელობა

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა განისაზღვროს 
როგორც სისხლისსამართლებრივი დანაშაული წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული ნებისმიერი 
დანაშაულის ჩადენაში დახმარება ან წაქეზება, თუ იგი ხორციელდება წინასწარგანზრახვით.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა განისაზღვროს 
როგორც სისხლისსამართლებრივი დანაშაული წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული ნებისმიერი 
დანაშაულის ჩადენის მცდელობა.

3. თითოეული მხარე იტოვებს უფლებას არ გამოიყენოს მე-2 პუნქტი, მთლიანად ან ნაწილობრივ, მე-20 
მუხლის 1.b, d, e და f პუნქტებით, 21-ე მუხლის 1.c პუნქტით, 22-ე და 23-ე მუხლებით დასჯადად დადგენილი 
დანაშაულების მიმართ.

მუხლი 25 – იურისდიქციამუხლი 25 – იურისდიქცია

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა დააწესოს 
იურისდიქცია წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ ნებისმიერ დანაშაულზე, იმ შემთხვევაში თუ 
დანაშაული ჩადენილ იქნა:

a) მის ტერიტორიაზე; ან

b) იმ გემის ბორტზე, რომელიც ამ მხარის დროშით დაცურავს; ან
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c) იმ თვითმფრინავის ბორტზე, რომელიც რეგისტრირებულია ამ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად;

d) ერთ-ერთი მისი მოქალაქის მიერ; ან

e) იმ პირის მიერ, რომელსაც მის ტერიტორიაზე გააჩნია მუდმივი ადგილსამყოფელი.

2. თითოეული მხარე შეეცდება მიიღოს აუცილებელი საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომები, რათა დააწესოს 
იურისდიქცია წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ ნებისმიერ დანაშაულზე, იმ შემთხვევაში თუ 
დანაშაული ჩადენილ იქნა მისი რომელიმე მოქალაქის ან ნებისმიერი იმ პირის წინააღმდეგ, რომელსაც მის 
ტერიტორიაზე გააჩნია მუდმივი ადგილსამყოფელი.

3. თითოეულ მხარეს შეუძლია, ხელმოწერის ან სარატიფიკაციო სიგელის, მიღების, დამტკიცების 
ან მიერთების აქტის დეპონირებისას, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი 
დეკლარაციის საფუძველზე განაცხადოს, რომ ის იტოვებს უფლებას არ გამოიყენოს ან გამოიყენოს მხოლოდ 
სპეციფიკურ შემთხვევებში და გარემოებებში წინამდებარე მუხლის 1.e პუნქტით გათვალისწინებული 
იურისდიქციის წესი.

4. წინამდებარე კონვენციის მე-18, მე-19 მუხლების და მე-20 მუხლის 1.a პუნქტით და 21-ე მუხლის 1.a 
და b პუნქტებით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით სისხლისსამართლებრივი დევნის 
განხორციელების მიზნით, თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, 
რათა მისი იურისდიქცია 1.d პუნქტთან დაკავშირებით არ იყოს დამოკიდებული იმ პირობაზე, რომ აქტების 
კრიმინალიზაცია მოხდეს იმ ადგილზე, სადაც ისინი იქნა ჩადენილი.

5. თითოეულ მხარეს შეუძლია, ხელმოწერის ან სარატიფიკაციო სიგელის, მიღების, დამტკიცების 
ან მიერთების აქტის დეპონირებისას, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი 
დეკლარაციის საფუძველზე განაცხადოს, რომ ის იტოვებს უფლებას, წინამდებარე მუხლის მე-4 
პუნქტი, მე-18 მუხლის 1.b პუნქტის მე-2 და მე-3 აბზაცით დადგენილ დანაშაულებთან მიმართებაში, 
გამოიყენოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მის მოქალაქეს გააჩნია მუდმივი ადგილსამყოფელი მის 
ტერიტორიაზე.

6. წინამდებარე კონვენციის მე-18, მე-19 მუხლების და მე-20 მუხლის 1.a პუნქტით და 21-ე მუხლით 
გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების 
მიზნით, თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა მისი 
იურისდიქცია 1.d და e. პუნქტებთან დაკავშირებით არ იყოს დამოკიდებული იმ პირობაზე, რომ 
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებულ იქნეს მხოლოდ მსხვერპლის განაცხადის ან სახელმწიფოს 
მიერ იმ ადგილის დენონსაციის შემდეგ, სადაც ჩადენილ იქნა დანაშაული.

7. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა დააწესოს 
იურისდიქცია წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებზე, იმ შემთხვევაში როდესაც 
დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირი იმყოფება მის ტერიტორიაზე, ხოლო ის არ ახდენს მის ექსტრადირებას 
სხვა მხარისთვის მხოლოდ მისი მოქალაქეობის საფუძველზე.

8. იმ შემთხვევაში თუ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ შესაძლო დანაშაულზე იურისდიქციის 
დაწესებას მოითხოვს რამდენიმე მხარე, შესაბამისი მხარეები საჭიროების შემთხვევაში გამართავენ 
კონსულტაციებს სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების მიზნით ყველაზე შესაფერისი 
იურისდიქციის განსაზღვრის მიზნით.

9. საერთაშორისო სამართლის ზოგადი წესების შეუზღუდავად, წინამდებარე კონვენცია არ კრძალავს მხარის 
მიერ თავისი შიდა კანონმდებლობის მიხედვით ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი იურისდიქციის 
განხორციელებას.

მუხლი 26 – კორპორაციული პასუხისმგებლობამუხლი 26 – კორპორაციული პასუხისმგებლობა

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა იურიდიულ 
პირს დაეკისროს პასუხისმგებლობა წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული ნებისმიერი 
დანაშაულისთვის, რომელიც ჩადენილია მის სასარგებლოდ ფიზიკური პირის მიერ, რომელიც მოქმედებს 
ინდივიდუალურად ან როგორც იურიდიული პირის წარმომადგენელი, და რომელსაც გააჩნია წამყვანი 
თანამდებობა ამ იურიდიულ პირის შიგნით, კერძოდ გააჩნია:

a) იურიდიული პირის წარმომადგენლობის უფლებამოსილება;
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b) იურიდიული პირის სახელით გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება;

c) იურიდიული პირის ფარგლებში კონტროლის განხორციელების უფლებამოსილება.

2. 1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ 
საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა იურიდიულ პირს დაეკისროს პასუხისმგებლობა, იმ 
შემთხვევაში თუ 1 პუნქტში მითითებული პირის მიერ გამოჩენილი არასაკმარისი ზედამხედველობის 
ან კონტროლის გამო, შესაძლებელი გახდა წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული ნებისმიერი 
დანაშაულის ჩადენა იურიდიული პირის სასარგებლოდ, იმ ფიზიკური პირის მიერ, რომელიც მოქმედებდა 
მისი უფლებამოსილებით.

3. მხარის სამართლებრივი პრინციპების გათვალისწინებით, იურიდიულ პირს შეიძლება დაეკისროს 
სისხლისსამართლებრივი, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.

4. ეს პასუხისმგებლობა არ ზღუდავს იმ ფიზიკურ პირთა სისხლისამართლებრივ პასუხისმგებლობას, 
რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული.

მუხლი 27 – სანქციები და ზომებიმუხლი 27 – სანქციები და ზომები

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულებისთვის დადგინდეს ეფექტური, 
პროპორციული და გამოსასწორებელი ეფექტის მქონე სანქციები, მათი სიმძიმის გათვალისწინებით. 
ეს სანქციები მოიცავს სასჯელებს, რომლებიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას შესაძლო 
ექსტრადიციით.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ იურიდიულ პირებს, რომელთაც დაეკისრათ პასუხისმგებლობა 26-ე მუხლის შესაბამისად, შეეფარდოთ 
ეფექტური, პროპორციული და გამოსასწორებელი ეფექტის მქონე სანქციები, რომლებიც მოიცავს 
სისხლისამართლებრივ ან არასისხლისამართლებრივ ფულად ჯარიმებს და შესაძლოა ითვალისწინებდეს 
სხვა ზომებსაც, კერძოდ:

a) საზოგადოებრივი სიკეთეებით ან დახმარებით სარგებლობის უფლების წართმევა;

b) კომერციული საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა პერმანენტულ ან დროებით საფუძველზე;

c) სასამართლო ზედამხედველობის დაწესება;

d) ლიკვიდაციის შესახებ სასამართლო ბრძანება.

3. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს,

a. რათა უზრუნველყოს ამოღება და კონფისკაცია:

- იმ საქონლის, დოკუმენტების და სხვა საშუალებების, რომლებიც გამოყენებულ იქნა წინამდებარე 
კონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენის ან ჩადენის გაადვილების მიზნით;
- ასეთი დანაშაულების ჩადენის შედეგად მიღებული შემოსავლების, ან იმ ქონების, რომლის ღირებულებაც 
ამ შემოსავლების შესატყვისია.

b. უზრუნველყოს წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენის მიზნით 
გამოყენებული ნებისმიერი დაწესებულების დროებითი ან პერმანენტული დახურვა, კეთილსინდისიერ 
მესამე მხარეთა უფლებების შეულახავად, ან აუკრძალოს დანაშაულის ჩამდენს, დროებით ან პერმანენტულად, 
ისეთი პროფესიული ან ნებაყოფლობითი საქმიანობის განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს 
კონტაქტს ბავშვებთან და რომლის განხორციელების პროცესშიც ჩადენილ იქნა დანაშაული.

4. თითოეულ მხარეს შეუძლია დანაშაულის ჩამდენთა მიმართ მიიღოს სხვა ზომებიც, როგორიცაა მშობლის 
უფლების ჩამორთმევა ან მსჯავრდებულ პირებზე მონიტორინგის ან ზედამხედველობის დაწესება.

5. თითოეულ მხარეს შეუძლია დაადგინოს, რომ წინამდებარე მუხლის შესაბამისად კონფისკირებული 
დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლები ან ქონება გადაეცეს სპეციალურ ფონდს, რომლის მიზანია 
წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული ნებისმიერი დანაშაულის მსხვერპლთათვის პრევენციისა 
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და დახმარების პროგრამების დაფინანსება.

მუხლი 28 – დამამძიმებელი გარემოებებიმუხლი 28 – დამამძიმებელი გარემოებები

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ შემდეგი გარემოებები, თუ ისინი უკვე არ წარმოადგენს დანაშაულის შემადგენლობის ნაწილს, 
შიდა კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმების შესაბამისად, განხილულ იქნეს როგორც დამამძიმებელი 
გარემოებები წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულებისთვის სანქციების 
განსაზღვრისას:

a) დანაშაულმა სერიოზული ზიანი მიაყენა მსხვერპლის ფიზიკურ ან მენტალურ ჯანმრთელობას;

b) დანაშაულს წინ უძღოდა ან თან ახლდა წამების ან სერიოზული ძალადობის აქტები;

c) დანაშაული ჩადენილ იქნა განსაკუთრებულად უმწეო მსხვერპლის მიმართ;

d) დანაშაული ჩადენილ იქნა ოჯახის წევრის მიერ, იმ პირის მიერ, რომელიც ცხოვრობს ბავშვთან ერთად, 
ან იმ პირის მიერ, რომელმაც ბოროტად გამოიყენა თავისი ავტორიტეტული მდგომარეობა;

e) დანაშაული ჩადენილ იქნა რამდენიმე პირის მიერ, რომლებიც ერთობლივად მოქმედებდნენ;

f) დანაშაული ჩადენილ იქნა კრიმინალური ორგანიზაციის ფარგლებში;

g) დანაშაულის ჩამდენი პირი ადრეც იყო ნასამართლევი იმავე ხასიათის დანაშაულებისთვის.

მუხლი 28 – ადრინდელი ნასამართლეობამუხლი 28 – ადრინდელი ნასამართლეობა

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა სანქციების 
განსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნეს წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან 
დაკავშირებით სხვა მხარის მიერ გამოტანილი საბოლოო განაჩენები.

თავი VII – გამოძიება, სამართლებრივი დევნა და პროცესუალური თავი VII – გამოძიება, სამართლებრივი დევნა და პროცესუალური 
სამართალისამართალი

მუხლი 29 – პრინციპებიმუხლი 29 – პრინციპები

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს 
გამოძიებისა და სისხლის სამართლის პროცესის ჩატარება ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით და 
უფლებათა დაცვით.

2. თითოეული მხარე შეიმუშავებს მსხვერპლთა მიმართ დაცვით მიდგომას და უზრუნველყოფს, რომ 
გამოძიებამ და სისხლის სამართლის პროცესმა არ გამოიწვიოს ბავშვის მიმართ მიყენებული ტრავმის 
გამწვავება და რომ სისხლის სამართალწარმოების შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდეს 
დახმარების გაწევა.

3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ გამოძიებას და სისხლის სამართლის პროცესს მიენიჭოს 
პრიორიტეტული მნიშვნელობა და განხორციელდეს უსაფუძვლო გაჭიანურების გარეშე.

4. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ წინამდებარე თავით გათვალისწინებული ზომები არ 
ზღუდავდეს დაცვის უფლებათა განხორციელებას და სამართლიანი და მიუკერძოებელი პროცესის 
მოთხოვნებს, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ კონვენციის მე-6 
მუხლის შესაბამისად.

5. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს თავისი შიდა 
კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად, რათა:

- უზრუნველყოს წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით ეფექტური 
გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში 
საიდუმლო ოპერაციების ჩატარება;
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- მისცეს საგამოძიებო განყოფილებებს ან სამსახურებს შესაძლებლობა მოახდინონ მე-20 მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულების მსხვერპლთა იდენტიფიცირება, რაც ბავშვთა პორნოგრაფიული 
მასალების, კერძოდ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით გადაცემული ან 
ხელმისაწვდომად ქცეული ფოტოსურათებისა და აუდიოვიზუალური ჩანაწერების ანალიზის გზით უნდა 
განხორციელდეს.

მუხლი 31 – საერთო დაცვის ზომებიმუხლი 31 – საერთო დაცვის ზომები

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს მსხვერპლთა უფლებებისა 
და ინტერესების დაცვის მიზნით, მათ შორის მათი, როგორც მოწმეების სპეციალური საჭიროებების 
გათვალისწინებით, გამოძიებისა და სისხლისამართალწარმოების ყველა ეტაპზე, კერძოდ შემდეგი გზით:

a) აცნობებენ მათ თავიანთი უფლებებისა და მათ ხელთ არსებული მომსახურებების, გარდა იმ შემთხვევებისა 
როდესაც მათ არ სურთ ასეთი ინფორმაციის მიღება, მათ საჩივართან დაკავშირებით მიღებული ზომების, 
გადასახადის, გამოძიების ან სამართალწარმოების საერთო მიმდინარეობის, ამ პროცესში მათი როლის, 
ასევე მათი საქმეების განხილვის შედეგების შესახებ;

b) უზრუნველყოფენ მსხვერპლის და მისი ოჯახის ინფორმირებას, იმ შემთხვევებში მაინც, როდესაც მათ 
საფრთხე ემუქრებათ, რომ პასუხისგებაში მიცემული პირი ან მსჯავრდებული განთავისუფლდა დროებით 
ან საბოლოოდ;

c) მისცემენ მათ შესაძლებლობას, თავიანთი შიდა კანონმდებლობის პროცესუალური ნორმების შესაბამისად, 
მისცენ ჩვენება, წარმოადგინონ მტკიცებულებები და აირჩიონ თავიანთი მოსაზრებების, საჭიროებებისა 
და პრობლემების გამოთქმის ფორმა, პირდაპირ ან შუამავლის მეშვეობით;

d) უზრუნველყოფენ მათ შესაბამისი მხარდაჭერის სამსახურებით, მათი უფლებებისა და ინტერესების 
სათანადოდ წარმოჩენისა და გათვალისწინების მიზნით;

e) დაიცავენ მათი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს, მათ ვინაობას და მათ გამოსახულებას და მიიღებენ 
ზომებს თავიანთი შიდა კანონმდებლობის მიხედვით, რათა ხელი შეუშალონ ნებისმიერი ისეთი 
ინფორმაციის გავრცელებას, რომელმაც შეიძლება გააადვილოს მათი იდენტიფიცირება;

f) უზრუნველყოფენ მათი, ასევე მათი ოჯახების და მოწმეების დაცვას დაშინების, შურისძიების და 
განმეორებითი ვიქტიმიზაციისგან;

g) თავიდან აიცილებენ როგორც სასამართლოში, ისე სამართალდამცავ ორგანოებში მსხვერპლსა და 
დანაშაულის ჩამდენ პირებს შორის კონტაქტს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კომპეტენტური 
ორგანოები ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე სხვაგვარ გადაწყვეტილებას იღებენ, ან როცა გამოძიების 
ან სასამართლო პროცესი ითვალისწინებს ამგვარ კონტაქტს.

2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ კომპეტენტურ ორგანოებთან პირველი კონტაქტისთანავე, 
მსხვერპლისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია შესაბამისი სასამართლო და ადმინისტრაციული 
პროცესის შესახებ.

3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მსხვერპლისთვის, თუ შესაძლებელია უფასოდ, ხელმისაწვდომი 
იყოს იურიდიული დახმარება, თუ მას გააჩნია მხარის სტატუსი სისხლის სამართლის პროცესში.

4. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს სასამართლო ორგანოების მიერ მსხვერპლისთვის სპეციალური 
წარმომადგენლის დანიშვნის შესაძლებლობას თუ, შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, მას შეიძლება 
ჰქონდეს მხარის სტატუსი სისხლისამართლებრივ პროცესში და თუ მშობლის პასუხისმგებლობის მქონე 
პირებს ჩამორთმეული აქვთ ასეთ პროცესში ბავშვის წარმოდგენის უფლება მსხვერპლსა და მათ შორის 
არსებულ ინტერესთა კონფლიქტის გამო.

5. თითოეული მხარე, საკანონმდებლო ან სხვა ზომების საშუალებით და თავისი შიდა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული პირობების დაცვით, უზრუნველყოფს ჯგუფების, ფონდების, ასოციაციების ან 
სამთავრობო ან არა-სამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობას დახმარება გაუწიონ და/ან მხარი 
დაუჭირონ მსხვერპლთ, მათივე თანხმობით, წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან 
დაკავშირებით აღძრულ სისხლისსამართლებრივ პროცესში.

6. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მსხვერპლს წინამდებარე მუხლის დებულებათა შესაბამისად 
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ინფორმაცია მიეწოდოს მისი ასაკის გათვალისწინებით და მისთვის გასაგებ ენაზე.

მუხლი 32 – სასამართლო პროცესის დაწყებამუხლი 32 – სასამართლო პროცესის დაწყება

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოძიების ან 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება არ იყოს დამოკიდებული მსხვერპლის მიერ ინფორმაციის ან 
განაცხადის შეტანაზე, და რომ სასამართლო პროცესი გაგრძელდეს მსხვერპლის მიერ თავისი განაცხადის 
უკან გატანის შემთხვევაშიც.

მუხლი 33 – ხანდაზმულობის ვადამუხლი 33 – ხანდაზმულობის ვადა

თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ წინამდებარე კონვენციის მე-18 მუხლით, მე-19 მუხლის 1.a და b პუნქტებით და 21-ე მუხლის 1.a 
და b პუნქტებით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესის დაწყების 
ხანდაზმულობის ვადა გაგრძელდეს იმდენი ხანი, რამდენიც საჭიროა სასამართლო პროცესის ეფექტურად 
დასაწყებად, მას შემდეგ, რაც მსხვერპლი მიაღწევს სრულწლოვანებას, ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის 
პროპორციულად.

მუხლი 34 – გამოძიებამუხლი 34 – გამოძიება

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ ზომებს, რათა უზრუნველყოს, რომ იმ პირებმა, სამმართველოებმა 
ან სამსახურებმა, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან გამოძიების ჩატარებაზე, გაიარონ სპეციალიზაცია 
ან ტრეინინგი ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ასეთ სამმართველოები ან სამსახურები უზრუნველყოფილნი იქნებიან 
შესაბამისი ფინანსური რესურსებით.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ მსხვერპლის ფაქტიურ ასაკთან დაკავშირებით წარმოშობილმა გაურკვევლობამ ხელი არ შეუშალოს 
სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებას. 

მუხლი 35 – გასაუბრება ბავშვთანმუხლი 35 – გასაუბრება ბავშვთან

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ

a) გასაუბრება ბავშვთან ჩატარდეს დაუსაბუთებელი გაჭიანურების გარეშე, კომპეტენტური ორგანოებისთვის 
შესაბამისი ფაქტების წარდგენის შემდეგ;

b) გასაუბრება ბავშვთან აუცილებლობის შემთხვევაში ჩატარდეს ამ მიზნით დაპროექტებულ ან 
ადაპტირებულ შენობაში;

c) გასაუბრება ბავშვთან ჩატარდეს იმ პროფესიონალების მიერ, რომლებმაც ამ მიზნით გაიარეს 
ტრეინინგი;

d) ბავშვთან ყველა გასაუბრება, თუ ეს შესაძლებელია, და საჭიროების გათვალისწინებით, ჩატარდეს ერთი 
და იგივე პირების მიერ;

e) გასაუბრებათა რაოდენობა უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად შეზღუდული და მკაცრად განპირობებული 
სისხლის სამართლის პროცესის აუცილებლობით;

f) ბავშვს შეიძლება თან ახლდეს თავისი კანონიერი წარმომადგენელი, ან საჭიროების შემთხვევაში, მის 
მიერ დასახელებული ზრდასრული პირი, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ამ პირის წარმომადგენლობის 
საწინააღმდეგოდ მიღებულ იქნა დასაბუთებული გადაწყვეტილება.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ ბავშვთან ან ბავშვ მოწმესთან ჩატარებული ყველა სახის გასაუბრება ჩაწერილ იქნეს ვიდეოფირზე 
და სასამართლოზე ეს ვიდეოფირები მიღებულ იქნეს მტკიცებულების სახით, შიდა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად.

3. იმ შემთხვევაში თუ მსხვერპლის ასაკი გაურკვეველია, მაგრამ არსებობს საფუძველი ვარაუდისთვის, 
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რომ მსხვერპლი ბავშვია, მისი ასაკის დადგენამდე გამოიყენება 1 და მე-2 პუნქტში მითითებული ზომები.

მუხლი 36 – სისხლის სამართლის პროცესიმუხლი 36 – სისხლის სამართლის პროცესი

1. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, იურიდიული 
პროფესიების დამოუკიდებლობის მარეგულირებელი ნორმების გათვალისწინებით, რათა უზრუნველყოს, 
რომ ტრეინინგი ბავშვთა უფლებების, ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ 
სექსუალური ძალადობის შესახებ ჩაუტარდეს სასამართლო პროცესში მონაწილე ყველა პირს, კერძოდ 
მოსამართლეებს, პროკურორებს და ადვოკატებს.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა, თავისი შიდა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად, უზრუნველყოს, რომ:

a) მოსამართლის ბრძანებით მოსმენა ჩატარდეს დახურულ სხდომაზე;

b) მსხვერპლის ჩვენება მოსმენილ იქნეს სასამართლო დარბაზში მსხვერპლის დაუსწრებლად, კერძოდ 
შესაბამისი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.

თავი VIII – მონაცემთა ჩაწერა და შენახვათავი VIII – მონაცემთა ჩაწერა და შენახვა

მუხლი 37 – სექსუალური დანაშაულების ჩადენისთვის მსჯავრდებულ პირთა შესახებ მუხლი 37 – სექსუალური დანაშაულების ჩადენისთვის მსჯავრდებულ პირთა შესახებ 
ეროვნულ დონეზე მონაცემთა ჩაწერა და შენახვაეროვნულ დონეზე მონაცემთა ჩაწერა და შენახვა

1. წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულების პრევენციის და მათთან დაკავშირებით 
სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების მიზნით, თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ 
საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა პირად მონაცემთა დაცვის შესახებ არსებული ნორმების და შიდა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შესაბამისი წესებისა და გარანტიების დაცვით, უზრუნველყოს 
წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისთვის მსჯავრდებულ პირთა 
ვინაობასთან და გენეტიკურ პროფილთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება და შენახვა.

2. თითოეული მხარე, ხელმოწერის ან სარატიფიკაციო სიგელის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის 
დეპონირებისას, აცნობებს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს იმ ეროვნული ორგანოს დასახელებას და 
მისამართს, რომელიც პასუხისმგებელია 1 პუნქტის შესრულებაზე.

3. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ 1 პუნქტში მითითებული ინფორმაცია გადაეცეს სხვა მხარის კომპეტენტურ ორგანოს შიდა 
კანონმდებლობით და შესაბამისი საერთაშორისო აქტებით დადგენილი პირობების დაცვით.

თავი IX – საერთაშორისო თანამშრომლობათავი IX – საერთაშორისო თანამშრომლობა

მუხლი 38 – საერთაშორისო თანამშრომლობის ზოგადი პრინციპები და ზომებიმუხლი 38 – საერთაშორისო თანამშრომლობის ზოგადი პრინციპები და ზომები

1. მხარეები ითანამშრომლებენ წინამდებარე კონვენციის დებულებათა შესაბამისად და შესაბამისი 
საერთაშორისო და რეგიონული აქტების, ერთგვაროვანი ან ეკვივალენტური კანონმდებლობის და შიდა 
კანონების გამოყენების გზით, შესაძლებლობის ფარგლებში, რათა უზრუნველყონ:

a) ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენცია და მის 
წინააღმდეგ ბრძოლა;

b) მსხვერპლთა დაცვა და მათთვის დახმარების გაწევა;

c) წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით გამოძიების ან 
სასამართლო პროცესის ჩატარება.

2. თითოეული მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ან სხვა სახის ზომებს, რათა უზრუნველყოს, 
რომ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებათა მსხვერპლთ იმ მხარის ტერიტორიაზე, 
სადაც ისინი არ ცხოვრობენ, მიეცეთ სარჩელის შეტანის შესაძლებლობა იმ სახელმწიფოს კომპეტენტურ 
ორგანოებში, სადაც მათ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი.
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3. თუ ის მხარე, რომელიც სისხლის სამართლის ან ექსტრადიციის საკითხებში ორმხრივი დახმარების 
გაწევას შესაძლებლად მიიჩნევს მხოლოდ შესაბამისი ხელშეკრულების არსებობის შემთხვევაში, მიიღებს 
სამართლებრივი დახმარების ან ექსტრადიციის მოთხოვნას იმ მხარისგან, რომელთანაც მას გაფორმებული 
არა აქვს მსგავსი ხელშეკრულება, მას შეუძლია წინამდებარე კონვენცია მიიჩნიოს როგორც იურიდიული 
საფუძველი სისხლის სამართლის ან ექსტრადიციის საკითხებში დახმარების გაწევის მიზნით წინამდებარე 
კონვენციით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით.

4. თითოეული მხარე შესაძლებლობის შემთხვევაში შეეცდება უზრუნველყოს ბავშვთა სექსუალური 
ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის 
საკითხების ასახვა მესამე ქვეყნებისთვის გათვალისწინებულ დახმარების პროგრამებში.

თავი X – მონიტორინგის მექანიზმითავი X – მონიტორინგის მექანიზმი

მუხლი 39 – მხარეთა კომიტეტიმუხლი 39 – მხარეთა კომიტეტი

1. მხარეთა კომიტეტი შედგება წინამდებარე კონვენციის მხარეთა წარმომადგენლებისაგან.

2. მხარეთა კომიტეტს იწვევს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი. პირველი სხდომა გაიმართება 
ერთი წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც წინამდებარე კონვენცია ძალაში შევა იმ მეათე ხელმომწერი 
სახელმწიფოსთვის, რომელმაც მოახდინა კონვენციის რატიფიკაცია. შემდგომში კომიტეტი შეიკრიბება 
მხარეთა არა ნაკლებ ერთი-მესამედის ან გენერალური მდივნის მოთხოვნით.

3. მხარეთა კომიტეტი მიიღებს თავის საპროცედურო წესებს.

მუხლი 40 – სხვა წარმომადგენლებიმუხლი 40 – სხვა წარმომადგენლები

1. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ადამიანის უფლებათა კომისარი, დანაშაულის პრობლემათა 
ევროპის კომიტეტი, ასევე ევროპის საბჭოს სხვა შესაბამისი სამთავრობათაშორისი კომიტეტები დანიშნავენ 
წარმომადგენელს მხარეთა კომიტეტში.

2. მინისტრთა კომიტეტს შეუძლია შესთავაზოს ევროპის საბჭოს სხვა ორგანოებს წარმომადგენლის 
დანიშვნა მხარეთა კომიტეტში, ამ უკანასკნელთან კონსულტაციის შემდეგ.

3. სამოქალაქო საზოგადოების და კერძოდ არა-სამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები მხარეთა 
კომიტეტში შესაძლებელია მიწვეულ იქნენ დამკვირვებლის სტატუსით, ევროპის საბჭოს შესაბამისი 
ნორმებით გათვალისწინებული პროცედურის დაცვით.

4. 1-მე-3 პუნქტებში მითითებული წარმომადგენლები მხარეთა კომიტეტის სხდომებში მონაწილეობას 
მიიღებენ ხმის უფლების გარეშე.

მუხლი 41 – მხარეთა კომიტეტის ფუნქციებიმუხლი 41 – მხარეთა კომიტეტის ფუნქციები

1. მხარეთა კომიტეტი განახორციელებს მონიტორინგს წინამდებარე კონვენციის იმპლემენტაციაზე. 
მხარეთა კომიტეტის საპროცედურო წესები ითვალისწინებს პროცედურას წინამდებარე კონვენციის 
იმპლემენტაციის შეფასების მიზნით.

2. მხარეთა კომიტეტი ხელს შეუწყობს სახელმწიფოთა შორის ინფორმაციის, გამოცდილების და პრაქტიკის 
შეგროვებას, ანალიზსა და გაცვლას, რაც ემსახურება მათი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას ბავშვთა 
სექსუალური ექსპლუატაციისა და ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის პრევენციისა და მის 
წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით.

3. მხარეთა კომიტეტი ასევე, შესაძლებლობის შემთხვევაში:

a) ხელს შეუწყობს წინამდებარე კონვენციის ეფექტურად გამოყენებას და იმპლემენტაციას, ნებისმიერი 
პრობლემის და წინამდებარე კონვენციის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დეკლარაციის ან დათქმის 
შედეგების განსაზღვრას;

b) გამოთქვამს მოსაზრებებს წინამდებარე კონვენციის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე 
და ხელს შეუწყობს ინფორმაციის გაცვლას სამართლებრივ, სტრატეგიულ ან ტექნოლოგიურ სფეროში 
მომხდარი მნიშვნელოვანი მიღწევების შესახებ.
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4. მხარეთა კომიტეტს წინამდებარე მუხლის შესაბამისად თავისი ფუნქციების შესრულებაში დახმარებას 
გაუწევს ევროპის საბჭოს სამდივნო.

5. დანაშაულის პრობლემათა ევროპის კომიტეტს პერიოდულად მიეწოდება ინფორმაცია წინამდებარე  
მუხლის 1, მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით.

თავი XI – ურთიერთმიმართება სხვა საერთაშორისო აქტებთანთავი XI – ურთიერთმიმართება სხვა საერთაშორისო აქტებთან

მუხლი 42 – ურთიერთმიმართება ბავშვის უფლებათა შესახებ გაერთიანებული ერების მუხლი 42 – ურთიერთმიმართება ბავშვის უფლებათა შესახებ გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის კონვენციასთან და ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციის და ორგანიზაციის კონვენციასთან და ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციის და 
ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ მის ფაკულტატურ ოქმთანბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ მის ფაკულტატურ ოქმთან

წინამდებარე კონვენცია არ ლახავს იმ უფლებებსა და ვალდებულებებს, რომლებიც გამომდინარეობს 
ბავშვის უფლებათა შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციიდან და ბავშვთა გაყიდვის, 
ბავშვთა პროსტიტუციის და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ მისი ფაკულტატური ოქმიდან და მიზნად 
ისახავს აღნიშნული დოკუმენტებით გათვალისწინებული დაცვის გაძლიერებასა და მათში მოცემული 
სტანდარტების განვითარებასა და შევსებას.

მუხლი 43 - ურთიერთმიმართება სხვა საერთაშორისო აქტებთანმუხლი 43 - ურთიერთმიმართება სხვა საერთაშორისო აქტებთან

1. წინამდებარე კონვენცია არ ლახავს იმ უფლებებსა და ვალდებულებებს, რომლებიც გამომდინარეობს 
სხვა საერთაშორისო აქტებიდან, რომელთა მხარეებიც არიან ან გახდებიან წინამდებარე კონვენციის 
მხარეები და რომლებიც შეიცავს დებულებებს წინამდებარე კონვენციით რეგულირებულ საკითხებზე 
და უზრუნველყოფს უფრო მნიშვნელოვან დაცვას და დახმარებას სექსუალური ექსპლუატაციისა ან 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთათვის.

2. კონვენციის მხარეებმა შეიძლება გააფორმონ ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმებები ერთმანეთთან 
წინამდებარე კონვენციით რეგულირებულ საკითხებზე, მისი დებულებების შევსების ან გაძლიერების ან 
მასში მოცემული პრინციპების გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით.

3. მხარეები, რომლებიც წარმოადგენენ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, თავიანთ ორმხრივ 
ურთიერთობებში გამოიყენებენ გაერთიანების და ევროკავშირის წესებს, თუ გაერთიანების ან ევროკავშირის 
ეს წესები ეხება რომელიმე კონკრეტულ საკითხს და გამოიყენება რომელიმე სპეციფიური შემთხვევის 
მიმართ, ისე რომ არ ზღუდავს წინამდებარე კონვენციის საგანს და მიზანს და ასევე მის სრულ გამოყენებას 
სხვა მხარეებთან მიმართებაში.

თავი XII – კონვენციაში შესწორებების შეტანათავი XII – კონვენციაში შესწორებების შეტანა

მუხლი 44 – შესწორებებიმუხლი 44 – შესწორებები

1. მხარის მიერ წინამდებარე კონვენციაში შესწორების შესატანად წარმოდგენილი ნებისმიერი 
წინადადება ეცნობება ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს და მის მიერ გადაეცემა ევროპის საბჭოს 
წევრ სახელმწიფოებს, ნებისმიერ ხელმომწერს, ნებისმიერ მხარეს, ნებისმიერ სახელმწიფო მხარეს, 
ევროპის გაერთიანებას, 45-ე მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად წინამდებარე კონვენციის ხელმოსაწერად 
მიწვეულ ნებისმიერ სახელმწიფოს და 46-ე მუხლის 1 პუნქტის შესაბამისად წინამდებარე კონვენციასთან 
მისაერთებლად მიწვეულ ნებისმიერ სახელმწიფოს.

2. მხარის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი შესწორება ეცნობება დანაშაულის პრობლემათა ევროპის 
კომიტეტს, რომელიც მინისტრთა კომიტეტს წარუდგენს თავის მოსაზრებას შეთავაზებული შესწორების 
შესახებ.

3. მინისტრთა კომიტეტი შეისწავლის შეთავაზებულ შესწორებას და დანაშაულის პრობლემათა ევროპის 
კომიტეტის მოსაზრებას და წინამდებარე კონვენციის არა-წევრ სახელმწიფო მხარეებთან კონსულტაციების 
შემდეგ, მან შესაძლოა დაამტკიცოს შესწორება.

4. მინისტრთა კომიტეტის მიერ წინამდებარე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული 
ნებისმიერი შესწორების ტექსტი მისაღებად გადაეცემა მხარეებს.

5. წინამდებარე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული ნებისმიერი შესწორება ძალაში შევა იმ 
დღის შემდგომი ერთთვიანი პერიოდის გასვლიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს, როდესაც მხარეებმა 
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გენერალურ მდივანს აცნობეს შესწორების მიღების შესახებ.

თავი XII –საბოლოო დებულებებითავი XII –საბოლოო დებულებები

მუხლი 45 – ხელმოწერა და ძალაში შესვლამუხლი 45 – ხელმოწერა და ძალაში შესვლა

1. წინამდებარე კონვენცია ღიაა ხელმოსაწერად ევროპის საბჭოს ყველა წევრი სახელმწიფოს და იმ არა-
წევრი სახელმწიფოების მიერ, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს მის შემუშავებაში და ასევე ევროპის 
გაერთიანებისთვის.

2. წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება რატიფიკაციას, მიღებას ან დამტკიცებას. სარატიფიკაციო 
სიგელები, მიღების ან დამტკიცების აქტები შესანახად გადაეცემა ევროპის საბჭოს გენეარალურ მდივანს.

3. წინამდებარე კონვენცია ძალაში შევა იმ დღის შემდგომი სამთვიანი პერიოდის გასვლიდან მომდევნო 
თვის პირველ დღეს, როდესაც 5 ხელმომწერმა, მათ შორის ევროპის საბჭოს არა ნაკლებ 3 წევრმა 
სახელმწიფომ, გამოთქვა თანხმობა იყოს შებოჭილი კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებებით 
წინა პარაგრაფის დებულებათა შესაბამისად.

4. 1 პუნქტში მითითებული ნებისმიერ სახელმწიფოსთვის ან ევროპის გაერთიანებისთვის, რომელიც 
შემდგომში გამოთქვამს თანხმობას იყოს შებოჭილი კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებებით, 
კონვენცია ძალაში შევა იმ დღის შემდგომი სამთვიანი პერიოდის გასვლიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს, 
როდესაც განხორციელდა სარატიფიკაციო სიგელების, მიღების ან დამტკიცების აქტები დეპონირება.
მუხლი 46 – კონვენციასთან მიერთება

1. წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის შემდეგ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს შეუძლია, 
წინამდებარე კონვენციის მხარეებთან კონსულტაციისა და მათი ერთსულოვანი თანხმობის მიღების 
შემდგომ, მიიწვიოს ევროპის საბჭოს არა-წევრი სახელმწიფო, რომელსაც მონაწილეობა არ მიუღია 
კონვენციის შემუშავებაში, მიუერთდეს წინამდებარე კონვენციას უმრავლესობის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებით, როგორც ეს გათვალისწინებულია ევროპის საბჭოს წესდების მე-20.d მუხლით და იმ 
ხელშემკვრელი მხარეების წარმომადგენელთა ერთსულოვანი ხმებით, რომლებიც მინისტრთა კომიტეტის 
წევრები არიან.

2. ნებისმიერ იმ სახელმწიფოსთან მიმართებაში, რომელიც უერთდება კონვენციას, კონვენცია ძალაში 
შევა იმ დღის შემდგომი სამთვიანი პერიოდის გასვლიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს, როდესაც 
განხორციელდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან მიერთების აქტის დეპონირება.

მუხლი 47 – ტერიტორიული გამოყენებამუხლი 47 – ტერიტორიული გამოყენება

1. ევროპის სახელმწიფოს ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია, ხელმოწერის დროს ან ხელმოწერის ან 
სარატიფიკაციო სიგელის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის დეპონირებისას, განსაზღვროს ის 
ტერიტორია ან ტერიტორიები, რომელთა მიმართაც უნდა გავრცელდეს კონვენცია.

2. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია, უფრო მოგვიანებით, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე 
გაგზავნილი დეკლარაციის საფუძველზე, კონვენციის მოქმედება გაავრცელოს დეკლარაციაში მითითებულ 
ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე, რომლის საერთაშორისო ურთიერთობებზეც ის არის პასუხისმგებელი, 
ან რომლის სახელითაც ის უფლებამოსილია მისცეს დაპირებები. ასეთ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, 
კონვენცია ძალაში შევა იმ დღის შემდგომი სამთვიანი პერიოდის გასვლიდან მომდევნო თვის პირველ 
დღეს, როდესაც ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა მიიღო ასეთი დეკლარაცია.

3. წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დეკლარაცია, ასეთ დეკლარაციაში მითითებულ 
ნებისმიერ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, შესაძლოა უკან იქნეს გახმობილი ევროპის საბჭოს გენერალური 
მდივნის სახელზე გაგზავნილი შეტყობინების გზით. ამგვარი უკან გახმობა ძალაში შევა იმ დღის შემდგომი 
სამთვიანი პერიოდის გასვლიდან მომდევნო თვის პირველ დღეს, როდესაც ევროპის საბჭოს გენერალურმა 
მდივანმა მიიღო ასეთი შეტყობინება.

მუხლი 48 – დათქმებიმუხლი 48 – დათქმები

წინამდებარე კონვენციის რომელიმე დებულებასთან დაკავშირებით არ შეიძლება გაკეთდეს რაიმე დათქმა, 
გარდა სპეციალურად დადგენილი დათქმებისა. ნებისმიერი დათქმა შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ 
დროს.
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მუხლი 49 – დენონსაციამუხლი 49 – დენონსაცია

1. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ნებისმიერ დროს განახორციელოს წინამდებარე კონვენციის დენონსაცია 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაგზავნილი შეტყობინების გზით.

2. ასეთი დენონსაცია ძალაში შევა იმ დღის შემდგომი სამთვიანი პერიოდის გასვლიდან მომდევნო თვის 
პირველ დღეს, როდესაც გენერალურმა მდივანმა მიიღო ასეთი შეტყობინება.

მუხლი 50 – შეტყობინებამუხლი 50 – შეტყობინება

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი აცნობებს ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს, ნებისმიერ 
ხელმომწერ სახელმწიფოს, ნებისმიერ სახელმწიფო მხარეს, ევროპის გაერთიანებას, 45-ე მუხლის 
დებულებათა შესაბამისად წინამდებარე კონვენციის ხელმოსაწერად მიწვეულ ნებისმიერ სახელმწიფოს და 
46- ე მუხლის დებულებათა შესაბამისად წინამდებარე კონვენციასთან მისაერთებლად მიწვეულ ნებისმიერ 
სახელმწიფოს:

a) ნებისმიერი ხელმოწერის შესახებ;

b) ნებისმიერი სარატიფიკაციო სიგელის, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების ნებისმიერი აქტის 
დეპონირების შესახებ;

c) წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის ნებისმიერი თარიღის შესახებ 45-ე და 46-ე მუხლების 
შესაბამისად;

d) 44-ე მუხლის შესაბამისად მიღებული ნებისმიერი შესწორების და ამ შესწორების ძალაში შესვლის 
თარიღის შესახებ;

e) 48-ე მუხლის შესაბამისად გაკეთებული ნებისმიერი დათქმის შესახებ;

f) 49-ე მუხლის დებულებათა შესაბამისად განხორციელებული ნებისმიერი დენონსაციის შესახებ;

g) წინამდებარე კონვენციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა აქტის, შეტყობინების ან კომუნიკაციის 
შესახებ.

ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელისმომწერნი, სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილნი, 
ხელს აწერენ წინამდებარე კონვენციას.
შესრულებულია ლანსაროტში, 2007 წლის 25 ოქტომბერს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, ორივე ტექსტი 
თანაბრად აუთენტურია, ერთ ეგზემპლარად, რომელიც შესანახად გადაეცემა ევროპის საბჭოს არქივს.
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს გადასცემს ევროპის საბჭოს თითოეულ წევრ 
სახელმწიფოს, იმ არა-წევრ სახელმწიფოებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს წინამდებარე კონვენციის 
შემუშავებაში, ევროპის გაერთიანებას და წინამდებარე კონვენციასთან მიერთების მიზნით მიწვეულ   
ნებისმიერ სახელმწიფოს.



2626

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო დირექტივებიევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სახელმძღვანელო დირექტივები
ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების თაობაზებავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების თაობაზე

(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2010 წლის 17 ნოემბერს, მინისტრთა(მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2010 წლის 17 ნოემბერს, მინისტრთა
მოადგილეების 1098-ე შეხვედრაზე)მოადგილეების 1098-ე შეხვედრაზე)

შესავალიშესავალი

მინისტრთა კომიტეტი,

ითვალისწინებს რა ევროპის საბჭოს მიზანს, რომელიც მიმართულია წევრ სახელმწიფოებს შორის უფრო 
მეტი ერთიანობის მიღწევაზე, მათ შორის სამართლებრივ სფეროში საერთო მიდგომებისა და წესების 
დანერგვის გზით;

მიაჩნია რა, რომ აუცილებელია ბავშვთა უფლებების დაცვაზე მიმართული სავალდებულო უნივერსალური 
და ევროპული სტანდარტების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფა, კერძოდ კი ქვემოთ 
ჩამოთვლილი ინსტრუმენტების მოთხოვნების შესრულება:

- გაერთიანებული ერების 1951 წლის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ;

- 1996 წლის საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;

- 1966 წლის საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ;

- გაერთიანებული ერების 1989 წლის კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ;

- გაერთიანებული ერების 2006 წლის კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
შესახებ;

- ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია (1950, ETS No. 5) (შემდგომში 
მოხსენიებული როგორც “ECHR”);

- ევროპული კონვენცია ბავშვთა უფლებების რეალიზაციის შესახებ (1996, ETS No. 160);

- ევროპის სოციალური ქარტიის გადასინჯული ვერსია (1996, ETS No. 163);

-ევროპის საბჭოს კონვენცია ბავშვებთან კონტაქტის შესახებ (2003, ETS No. 192);

- ევროპის საბჭოს კონვენცია ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან 
დაცვის შესახებ (2007, CETS No. 201);

- ევროპის საბჭოს კონვენცია ბავშვების შვილად აყვანის შესახებ (გადასინჯული) (2008, CETS No. 202);

იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული 
კონვენციითა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით 
გარანტირებულია ყველა პირის უფლება გააჩნდეს წვდომა მართლმსაჯულებისა და სამართლიანი 
სასამართლო განხილვისადმი, ამ უფლებით გათვალისწინებული ყველა კომპონენტის ჩათვლით (მათ 
შორის, უფლება მიეწოდოს ინფორმაცია, ჰყავდეს დამცველი და მისი ინტერესები სათანადოდ იყოს 
წარმოდგენილი სასამართლოს წინაშე) - რაც აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ასევე თანაბრად 
ვრცელდება ბავშვებზე, საკუთარი აზრის გამოხატვის თვალსაზრისით ბავშვების შესაძლებლობების 
გათვალისწინებით;

იხსენებს რა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაბამის პრეცედენტულ სამართალს, ევროპის 
საბჭოს შესაბამისი ინსტიტუტებისა და ორგანოების, მათ შორის წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის გადაწყვეტილებებს, 
ანგარიშებს, დოკუმენტებსა და რეკომენდაციებს, აგრეთვე ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი 
კომისარის განცხადებებსა და მოსაზრებებს, და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხვადასხვა 
რეკომენდაციებს;
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ხაზს უსვამს რა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ წევრი სახელმწიფოებისთვის 
მომზადებულ სხვადასხვა რეკომენდაციებს ბავშვთა უფლებების საკითხებზე, მათ შორის: რეკომენდაცია 
Rec(2003)5 თავშესაფრის მაძიებლების დაკავების ღონისძიებების შესახებ; რეკომენდაცია Rec(2003)20 
არასრულწლოვანთა დამნაშავეობასთან გამკლავებისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
შესახებ; რეკომენდაცია Rec(2005)5 მზრუნველობის დაწესებულებებში მცხოვრები ბავშვების უფლებების 
შესახებ; რეკომენდაცია Rec(2006)2 ევროპული ციხის წესების შესახებ; რეკომენდაცია CM/Rec(2008)11 
ევროპული წესები სანქციებსა და ზომებს დაქვემდებარებულ არასრულწლოვან სამართალდამრღვევებთან 
მიმართებაში; და რეკომენდაცია CM/Rec(2009)10 ბავშვების ძალადობისაგან დაცვის ინტეგრირებული 
ეროვნული სტრატეგიების შესახებ მომზადებული პოლიტიკური დირექტივები;

იხსენებს რა No. 2 რეზოლუციას ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების თაობაზე, რომელიც 
ევროპის იუსტიციის მინისტრთა მე-20 კონფერენციაზე იქნა მიღებული, 2007 წლის ოქტომბერი);

ითვალისწინებს რა ბავშვთა უფლებების დაცვაზე მიმართული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
შემდეგი ინსტრუმენტების მნიშვნელობას:

- გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების 
განხორციელების შესახებ (პეკინის წესები, 1985);
- გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევთა დაცვის შესახებ 
(ჰავანის წესები, 1990);
- გაეროს პრინციპები არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის პრევენციის შესახებ (რიადის პრინციპები, 
1990);
- გაეროს პრინციპები დანაშაულის მსხვერპლი და დანაშაულის მოწმე ბავშვების მიმართ 
მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით (ECOSOC Res 2005/20, 2005);
- გაეროს  გენერალური მდივნის სახელმძღვანელო დირექტივა: გაეროს მიდგომა ბავშვთა მართლმსაჯუ-
ლების მიმართ (2008);

- გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბავშვებზე ალტერნატიული ზრუნვის სათანადო გამოყენებასა და 
პირობების შესახებ (2009);
- გაეროს პრინციპები ადამიანის უფლებათა დამცველი ეროვნული ინსტიტუტების სტატუსისა და 
ფუნქციონირების თაობაზე (პარიზის პრინციპები);

ხაზს უსვამს რა ბავშვთა უფლებების სფეროში არსებული სავალდებულო ნორმების ეფექტურად 
განხორციელების მნიშვნელობას, რაც არ ზღუდავს წევრი სახელმწიფოების უფლებას დანერგონ უფრო 
მაღალი სტანდარტი, ან უფრო ქმედითი ზომები გაატარონ მოცემულთან მიმართებით;

აკეთებს რა რეფერენციას ევროპის საბჭოს პროგრამაზე „ვაშენოთ ევროპა ბავშვებისთვის და ბავშვებთან 
ერთად“;

აღიარებს რა იმ პროგრესს, რაც მიღწეულია წევრი სახელმწიფოების მიერ ბავშვზე ორიენტირებული 
მართლმსაჯულების პრინციპების დანერგვის მიმართულებით;

იმავდროულად, ამახვილებს რა ყურადღებას ბავშვებისთვის მართლმსაჯულების მისაწვდომობის 
თვალსაზრისით არსებულ ხარვეზებზე, მათ შორის მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლების 
არარსებობაზე, ან მის ნაწილობრივ, ან პირობით არსებობაზე, აგრეთვე პროცედურების სირთულესა და 
სხვადასხვა საფუძველზე დისკრიმინაციის შესაძლებლობაზე;

იხსენებს რა ბავშვებთან დაკავშირებული, ან მათზე პოტენციური ზეგავლენის მქონე სამართალწარმოების 
პროცესში მათი შესაძლებელი მეორადი ვიქტიმიზაციის პრევენციის აუცილებლობაზე;

მოუწოდებს რა წევრ სახელმწიფოებს გამოასწორონ არსებული ხარვეზები და აღმოფხვრან პრობლემები, და 
მოახდინონ ისეთი სფეროების იდენტიფიცირება, სადაც ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების 
პრინციპები და პრაქტიკა შეიძლება დაინერგოს;

ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში ინტერვიუირებული ბავშვების მოსაზრებებისა და სურვილების 
გათვალისწინებით;
ხაზს უსვამს რა, რომ სახელმძღვანელო პრინციპები ხელს შეუწყობს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში 
არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას; -

ამტკიცებს წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომლებიც წევრი სახელმწიფოებისთვის 
წარმოადგენენ პრაქტიკულ ინსტრუმენტს სასამართლო და არა- სასამართლო სისტემების ადაპტირებისთვის 
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ბავშვთა კონკრეტული უფლებების, ინტერესებისა და საჭიროებების უკეთ გათვალისწინების მიზნით. 
იმავდროულად, მინისტრთა კომიტეტი მოუწოდებს ხელშემკვრელ მხარეებს უზრუნველყონ წინამდებარე
სახელმძღვანელო პრინციპების ფართო გავრცელება იმ სტრუქტურებში, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან, ან 
მონაწილეობას იღებენ ბავშვთა უფლებების დაცვაზე და ამასთან დაკავშირებულ სამართალწარმოებაზე.

I. მოქმედების სფერო და მიზანიI. მოქმედების სფერო და მიზანი

1. წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპები შეეხება სამართალწარმოების პროცესში ბავშვის ადგილს 
და როლს, ასევე ბავშვის მოსაზრებებს, უფლებებსა და საჭიროებებს, და პრობლემის სამართალწარმოების 
გარდა სხვა ალტერნატიული საშუალებებით გადაწყვეტის შესაძლებლობებს.

2. მოცემული პრინციპები ვრცელდება ყველა ვითარებაზე, როდესაც ბავშვები დამოუკიდებლად სტატუსისა 
თუ მიზეზისა, შეხებაში მოვლენ იმ კომპეტენტურ ორგანოებთან და სერვისებთან, რომლებიც სისხლის, 
სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან არიან დაკავშირებული.

3. სახელმძღვანელო პრინციპების მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ასეთი სამართალწარმოების პროცესში 
ბავშვის ყველა უფლბები, მათ შორის ინფორმაციის მიღების, ინტერესების წარმომადგენლობისა და დაცვის, 
და სამართალწარმოებაში მონაწილობის უფლება სათანადოდ იქნება დაცული, და გათვალისწინებული 
იქნება ბავშვის განვითარებისა და სიმწიფის დონე, ასევე კონკრეტული საქმის გარემოებები. ბავშვის 
უფლებების პატივიცემა არ უნდა მოხდეს სამართალწარმოების სხვა მხარეების ინტერესების
საზიანოდ.

II. დეფინიციებიII. დეფინიციები

ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების შესახებ წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპების 
მიზნებში (შემდგომში „პრინციპები“) ქვემოთ მოყვანილ ტერმინებს შემდეგი მნიშვნელობა ექნებათ:

ა) „ბავშვში“ იგულისხმება 18 წლამდე ასაკის პირი;

ბ) „მშობელში“ იგულისხმება პირი, რომელსაც მშობლის პასუხისმგებლობები გააჩნია ქვეყნის 
ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი გარდაცვლილია, ან მას 
ჩამოერთვა მშობლის უფლებამოსილება, ასეთი პირი შეიძლება იყოს მეურვე, ან ბავშვის იურიდიული 
ინტერესების წარმომადგენლად დანიშნული პირი. 

გ) „ბავშვზე ორიენტირებულ მართლმსაჯულებაში“ იგულისხმება მართლმსაჯულების ისეთი სისტემა, 
რომელიც ბავშვთა უფლებების ყველაზე მაღალი სტანდარტით დაცვას უზრუნველყოფს, წინამდებარე 
დოკუმენტში ასახული პრინციპების დაცვითა და ბავშვის სიმწიფისა და საქმის გარემოებების 
გაცნობიერების შესაძლებლობების გათვალისწინებით. კერძოდ, ასეთი მართლმსაჯულება უნდა 
იყოს მისაწვდომი, ბავშვის ასაკის შესაბამისი, დროული, სათანადო, და ბავშვის უფლებებზე და 
საჭიროებებზე ორიენტირებული და მორგებული; გარდა ამისა, მართლმსაჯულების სისტემა 
პატივს უნდა სცემდეს ბავშვის უფლებებს, მათ შორის სამართალწარმოებაში მონაწილეობისა და 
მისი გაგების უფლებას, და უზრუნველყოფდეს პირადი და ოჯახური ცხოვრების, ღირსებისა და 
ხელშეუხებლობის პატივისცემას.

III. ფუძემდებლური პრინციპებიIII. ფუძემდებლური პრინციპები

1. წინამდებარე სახელმძღვანელო დირექტივები ეფუძნება დოკუმენტის შესავალ ნაწილში მოცემულ 
ინსტრუმენტებში ასახულ პრინციპებსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 
სამართლით დადგენილ პრინციპებს.

2. ზემოთხსენებული პრინციპები კიდევ უფრო დეტალურადაა ჩამოყალიბებული მოცემული დოკუმენტის 
მომდევნო ნაწილში და ისინი მოცემული სახელმძღვანელოს ყველა ნაწილზე ვრცელდება.

ა. მონაწილეობაა. მონაწილეობა

1. დაცული უნდა იქნას ყველა ბავშვის უფლება ინფორმირებული იყოს მისი უფლებების შესახებ, აგრეთვე 
მართლმსაჯულების მისაწვდომობის უფლება, და ისეთ სამართალწარმოებაში მონაწილეობის მიღებისა და 
საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმის უფლება, რომელიც ბავშვთანაა დაკავშირებული, ან გავლენას ახდენს 
მასზე. ეს გულისხმობს ბავშვის მოსაზრების გათვალისწინებას მისი სიმწიფის დონისა და კომუნიკაციაში 
შესაძლო პრობლემების გათვალისწინებით, რათა ბავშვის მონაწილეობა სამართალწარმოებაში გააზრებული 
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და ეფექტური იყოს.

2. ბავშვების ყველა უფლებები აღიარებული უნდა იქნას და მათდამი მოპყრობა უნდა უზრუნველყოფდეს, 
რომ ბავშვმა სრულად მოახდინოს თავისი უფლებების რეალიზაცია, ბავშვის მიერ თავისი მოსაზრებების 
გამოხატვის შესაძლებლობებისა და საქმის გარემოებების გათვალისწინებით.

ბ. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიბ. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები

1. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ბავშვთა უფლებების ეფექტური დაცვის გარანტია 
და იმმოქმედონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა იმ საკითხთან მიმართებაში, 
რომლებიც ბავშვებზე ახდენენ ზეგავლენას, ან ბავშვებთან არიან დაკავშირებული.

2. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დადგენის პროცესში:

ა. სათანადოდ უნდა იქნას გათვალისწინებული ბავშვოს აზრი და თვალსაზრისი;
ბ. ბავშვის ყველა სხვა უფლებები, მათ შორის ბავშვის ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორი 
მოპყრობის უფლება ყველა გარემოებებში და ყოველთვის უნდა იქნას დაცული.
გ. ყველა შესაბამისმა სახელისუფლებო ორგანოებმა თანმიმდევრული მიდგომები უნდა 
დანერგონ ბავშვის ყველა ინტერესების, მათ შორის ფსიქოლოგიური, ფიზიკური კეთილდღეობის, 
სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების გათვალისწინების მიზნით.

3. კონკრეტულ საქმესთან ან პროცედურასთან დაკავშირებული ბავშვების საუკეთესო ინტერესები 
ცალკ-ცალკე უნდა შეფასდეს და შეჯერებული იქნას ბავშვთა ინტერესებს შორის შესაძლებელი 
კონფლიქტის გათვალისწინების გზით.

4. მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება სასამართლო ორგანოების 
უფლებამოსილებაში შედის, წევრმა სახელმწიფოებმა საჭიროების შემთხვევში ბავშვთა საქმეებთან 
დაკავშირებული პროცედურეთან მიმართებაში უნდა დანერგონ მულტიდისციპლინარული 
მიდგომები ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დადგენის მიზნით.

გ. ღირსებაგ. ღირსება

1. პროცედურის ან საქმის მიმდინარეობისას ბავშვისადმი დამოკიდებულება და ზრუნვა უნდა იყოს 
სათადო, სამართლიანი და სენსიტიური, და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბაშვის პირად 
გარემოებებს, კეთილდღეობას და სპეციფიურ საჭიროებებს, და დაცული უნდა იქნას ბავშვის ფიზიკური 
და ფსიქოლოგიური ხელშეუხებლობა. ბავშვისადმი ასეთი მიდგომები ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა 
იყოს გამოყენებული, დამოუკიდებლად იმისა, იგი სასამართლო, არასასამართლო თუ სხვა ინტერვენციის 
ფარგლებში ხვდება შესაბამის ორგანოებთან კონტაქტში, და აგრეთვე მიუხედავად მისი იურიდიული 
სტატუსისა რაიმე პროცედურის, ან საქმის მსვლელობისას.

2. არც ერთმა ბავშვმა არ უნდა განიცადოს წამება ან სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი 
მოპყრობა ან დასჯა.

დ. დისკრიმინაციისგან დაცვად. დისკრიმინაციისგან დაცვა

1. ბავშვთა უფლებები დაცული უნდა იქნას ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, რასის, კანის ფერის, 
ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა სხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური 
წარმომავლობის, მისი მშობლების სტატუსის, ეთნიკური უმცირესობისადმი კუთვნილების, ქონებრივი 
მდგომარეობის, დაბადების, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ანდა რაიმე სხვა 
გარემოებების მიუხედავად.

2. მოწვლად ბავშვებს, მათ შორის მიგრანტ, ლტოლვილ, თავშესაფრის მაძიებელ, თანმხლები პირის გარეშე 
ბავშვებს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, უსახლკარო, ქუჩის ბავშვებს, ბოშური წარმოშობის 
ბავშვებს და სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფ ბავშვებს სპეციფიური დაცვა და დახმარება უნდა 
გაეწიოთ.

ე. კანონის უზენაესობაე. კანონის უზენაესობა

1. კანონის უზენაესობის პრინციპი სრულად უნდა გავრცელდეს ბავშვებთან მიმართებაში, ის, როგორც იგი 
მოზრდილებთან მიმართებაში ვრცელდება.
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2. სათანადო პროცესის ისეთი ელემენტები, როგორიცაა მართლზომიერებისა და თანაზომიერების 
პრინციპები, უდანაშაულობის პრეზუმფცია, სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება, იურიდიული 
დახმარებით სარგებლობის უფლება, სასამართლოს მისაწვდომობისა და გასაჩივრების უფლება, 
გარანტირებული უნდა იქნას ბავშვებისათვის  მსგავსად მოზრდილებისა, და ეს უფლებები არ უნდა 
შეიკვეცოს ან უგულებელყოფილი იქნას ბავშვის საუკეთესო ინტერესების საბაბით. მოცემული მიდგომა 
უნდა ვრცელდებოდეს ყველა სასამართლო, არასასამართლო, და ადმინისტრაციულ წარმოებაზე.

3. დაცული უნდა იქნას ბავშვის უფლება გააჩნდეს წვდომა ქმედითი, დამოუკიდებელი და ეფექტური 
გასაჩივრების მექანიზმისადმი.

IV. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება სამართალწარმოებამდე, მისი IV. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება სამართალწარმოებამდე, მისი 
მსვლელობისას, და მისი დასრულების შემდეგმსვლელობისას, და მისი დასრულების შემდეგ

ა. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების ძირითადი ელემენტებია. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების ძირითადი ელემენტები

1. ინფორმაცია და რჩევა1. ინფორმაცია და რჩევა

1. მართლმსაჯულების სისტემასთან ან სხვა კომპეტენტურ ორგანოებთან (მაგ. პოლიცია, საიმიგრაციო 
სამსახური, საგანმანათლებლო, სოციალური, ან ჯანმრთელობაზე ზრუნვის დაწესებულებები) პირველივე 
შეხების მომენტიდან და მთელი პროცესის განმავლობაში ბავშვები და მათი მშობლები დროულად და 
სათანადოდ უნდა იყონ ინფორმირებული, მათ შორის შემდეგის თაობაზე:

ა. მათი უფლებების შესახებ, კერძოდ კი ბავშვების უფლებების შესახებ სასამართლო და არა-
სასამართლო წარმოების მიმდინარეობისას, რომელშიც ისინი მონაწილეობას იღებენ, ან 
რომელთანაც შეიძლება დაკავშირებული იყონ, აგრეთვე მათი უფლებების დარღვევის გამოსწორების 
თვალსაზრისით არსებული ინსტრუმენტების, მათ შორის სასამართლო, ან არა-სასამართლო 
წარმოების ან სხვა პროცედურებისადმი მიმართვის უფლების შესახებ. ასეთ ინფორმაციაში ასევე 
იგულისხმება ინფორმაცია სამართალწარმოების სავარაუდო ხანგრძლივობის, გასაჩივრების 
მექანიზმებისა დადამოუკიდებელი გასაჩივრების მექანიზმების  მისაწვდომობის თაობაზე;
ბ. დაკავშირებული სისტემებისა და პროცედურების შესახებ, მათ შორის სამართალწარმოების 
სხვადასხვა პროცესუალურ ეტაპზე ბავშვის როლის და ადგილის შესახებ;
გ. სასამართლო ან არა-სასამართლო წარმოებაში მონაწილე ბავშვის მხარდაჭერის არსებული 
მექანიზმების შესახებ;
დ. სასამართლო ან არა-სასამართლო წარმოების მიზანშეწონილობისა და შესაძლებელი შედეგების 
თაობაზე;
ე. იქ სადაც ეს მიესადაგება, წაყენებული ბრალდების ან საქმის შემდგომი მსვლელობის შესახებ;
ვ. სასამართლო განხილვის დრო და ადგილი და ასევე, სასამართლო მოსმენისა და მსგავსი 
ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, თუ ეს პირადად ბავშვთანაა დაკავშირებული, ან გავლენას 
ახდენს მასზე;
ზ. სამართალწარმოების ან სხვა ინტერვენციის მიმდინარეობისა და შედეგის შესახებ;
თ. მისაწვდომი დამცავი ღონისძიებების შესახებ;
ი. ბავშვთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის არსებული მექანიზმების 
შესახებ;
კ. სამართალწარმოების, ალტერნატიული სამოქალაქო წარმოების, ან სხვა პროცესის გზით 
სამართალდამრღვევისგან, ან სახელმწიფოსგან კომპენსაციის მიღების არსებული შესაძლებლობების 
შესახებ;
ლ. არსებული სერვისების მისაწვდომობის (ჯანდაცვის, ფსიქოლოგიური, სოციალური, თარგმანი და 
სხვა), ან იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებსაც მხარდაჭერის გაწევა შეუძლიათ, აგრეთვე ასეთი 
სერვისებისა და გადაუდებელი ფინანსური დახმარებისადმი წვდომის გზების შესახებ, თუ ასეთი 
მიესადაგება;
მ. ნებისმიერი სპეციალური მექანიზმების შესახებ, რომლებიც ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 
დაცვაზეა მიმართული, თუ იგი სხვა სახელმწიფოს რეზიდენტია.

2. ბავშვებს ინფორმაცია და რჩევებიმათი ასაკისა და სიმწიფის დონის შესაბამისად უნდა მიეწოდოთ 
მათთვის გასაგებ ენაზე, რაც გენდერული და კულტურული ასპექტების გათვალისწინებით უნდ ამოხდეს.

3. როგორც წესი, ბავშვებს, მშობლებს ან ბავშვის ინტერესების წარმომადგენლებს პირდაპირ უნდა 
მიეწოდოთ ინფორმაცია. ბავშვის ნაცვლად მხოლოდ მშობლისთვის ინფორმაციის მიწოდება არ არის 
მისაღები ალტერნატივა.
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4. შემუშავებული უნდა იქნას ბავშვზე ორიენტირებული საინფორმაციო მასალები, რომლებშიც შესაბამისი 
სამართლებრივი ინფორმაცია იქნება ასახული, და ეს მასალები ფართოდ უნდა გავრცელდეს და მისაწვდომი 
იყოს; გარდა ამისა, ასევე უნდა დაინერგოს ბავშვთა ინფორმირების სპეციალიზირებული სერვისები, 
მაგალითად, ვებგვერდები და ცხელი ხაზები.

5. ბავშვის მიმართ წაყენებული ბრალის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა იქნას მიწოდებული. ეს 
ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს როგორც ბავშვს, ასევე მის მშობლებს და ინფორმაცია მათთვის გასაგები უნდა 
იყოს, რათა მათ ზუსტად ესმოდეთ წაყენებული ბრალის არსი და ამ გარემოების შესაძლებელი შედეგები.

2. პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვა2. პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვა

6. იმ ბავშვების პირადი და ოჯახური ცხოვრება, და პერსონალური მონაცემები, რომლებიც რაიმე 
სასამართლო, არასასამართლო, ან სხვა წარმოებაში იღებენ მონაწილეობას, დაცული უნდა იქნას 
საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნების დაცვით. ზოგადად, ეს გულისხმობს, რომ დაუშვებელია ისეთი 
ინფორმაციის ან პირადი მონაცემების, აგრეთვე ფოტოების, ბავშვის ან მისი ოჯახის დეტალური აღწერის, 
სახელების ან მისამართების, აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერების გაზიარება ან გასაჯაროება, განსაკუთრებით 
მედია-საშუალებების მეშვეობით, რაც პირდაპირი, ან არაპირდაპირი სახით ბავშვის ვინაობის დადგენის 
საშუალებას იძლევა.

7. წევრმა სახელმწიფოებმა მე-6 პრინციპში ასახული პირადი ცხოვრების უფლების მედიის მიერ 
დარღვევების პრევენცია უნდა უზრუნველყონ შესაბამისი საკანონმდებლო ღონისძიებების, ან მედიის 
თვითრეგულირების გზით.

8. წევრმა სახელმწიფოებმა ხელი უნდა შეუწყონ ბავშვების შესახებ პირადი, ან სენსიტიური მონაცემების, 
ან დოკუმენტების შეზღუდულ წვდომას, განსაკუთრებით თუ ეს ინფორმაცია იმ ბავშვებს შეეხება, 
რომლებიც სამართალწარმოებაში იღებენ მონაწილეობას. იმ შემთხვევებში, როდესაც პირადი, ან 
სენსიტიური მონაცემების გადაცემაა საჭირო, წევრმა სახელმწიფოებმა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 
გათვალისწინებით უნდა დაარეგულირონ ასეთი ინფორმაციის მიწოდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
სფეროში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. როდესაც ბავშვებთან დაკავშირებული საქმეების მოსმენა, ან ბავშვებისგან ჩვენებების ჩამორთმევა ხდება 
სასამართლო, არასასამართლო წარმოების, ან სხვა ინტერვენციების ფარგლებში, სასურველია, რომ ეს 
დახურული სხდომების ფორმატში განხორციელდეს. როგორც წესი, ასეთ სხდომებს მხოლოდ წარმოების 
პირდაპირი მონაწილეები უნდა ესწრებოდნენ, იმ პირობით, რომ არ უნდა შეიზღუდოს ბაშვების მიერ 
ჩვენებების მიცემის შესაძლებლობა.

10. ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალებმა მკაცრად უნდა დაიცვან კონფიდენციალურობასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს იმის რისკი, რომ ამან შეიძლება 
ბავშვს ზიანი მიაყენოს.

3. უსაფრთხოება (სპეციალური პრევენციული ღონისძიებები)3. უსაფრთხოება (სპეციალური პრევენციული ღონისძიებები)

11. ყველა სასამართლო, არასასამართლო წარმოების, ან სხვა ინტერვენციების ფარგლებში ბავშვები 
დაცული უნდა იყონ რაიმე ზიანის მიყენებისგან, მათ შორის დაშინებისგან, შურისძიებისგან და მეორადი 
ვიქტიმიზაციისგან.

12. ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალები საჭიროების შემთხვევაში რეგულარულ კონტროლს 
და შემოწმებას უნდა ექვემდებარებოდნენ ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით და 
სასამართლო ორგანოების დამოუკიდებლობისადმი ზიანის მიყენების გარეშე, რათა უზრუნველყოფილი 
იყოს, რომ ისინი პროფესიული თვალსაზრისით აკმაყოფილებენ ბავშვებთან მუშაობასთან დაკავშირებით 
არსებულ მოთხოვნებს.

13. ბავშვებთან მიმართებაში სპეციალური დამცავი ზომები უნდა იქნას მიღებული იმ შემთხვევებში, 
როდესაც სამართალდამრღვევი მშობელი, ოჯახის წევრი ან ძირითადი მზრუნველია.

4. პროფესიონალთა ტრენინგი4. პროფესიონალთა ტრენინგი

14. ბავშვებთან მომუშავე ყველა პროფესიონალს ინტერდისციპლინარული ტრენინგები უნდა ჩაუტარდეთ 
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების ბავშვების უფლებებისა და საჭიროებების, და მათ ასაკზე მორგებული 
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სამართალწარმოების თაობაზე.

15. პროფესიონალებს, რომლებსაც პირდაპირი შეხება აქვთ ბავშვებთან, ტრენინგები უნდა ჩაუტარდეთ 
სხვადასხვა ასაკისა და განვითარების დონეზე მყოფ ბავშვებთან, აგრეთვე განსაკუთრებით დაუცველ 
მდგომარეობშსი მყოფ ბავშვებთან კომუნიკაციის თაობაზე.

5. მულტიდისცილინარული მიდგომები5. მულტიდისცილინარული მიდგომები

16. ხელი უნდა შეეწყოს სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალების თანამშრომლობას ბავშვის პირადი და 
ოჯახური ცხოვრების უფლების პატივისცემის პრინციპზე დაყრდნობით, რათა სრული ინფორმაცია იქნას 
მოძიებული ბავშვის თაობაზე და ამომწურავად იქნას შეფასებული მისი ქმედუნარიანობის, ფსიქოლოგიური, 
სოციალური, ემოციური, ფიზიკური და შემეცნებითი თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა.

17. ყველა პროფესიონალისთვის (ადვოკატები, ფსიქოლოგები, პოლიცია, საიმიგრაციო სამსახურების 
პერსონალი, სოციალური მუშაკები და მედიატორები), რომლებიც სამართალწარმოებასთან ან სხვა 
ინტერვენციასთან დაკავშირებული, ან მონაწილე ბავშვების შეფასებაზე არიან პასუხისმგებელი, შეფასების 
საერთო ჩარჩო უნდა შემუშავდეს, რათა ეს ინფორმაცია გადაწყვეტილებების მიღებაზე პასუხისმგებელ 
პირებს წარედგინოს და ბავშვებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ამ შეფასებებზე დაყრდნობითა 
და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით იქნას მიღებული.

18. მულტიდისცილინარული მიდგომების დანერგვის პროცესში დაცული უნდა იქნას 
კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული პროფესიონალური ეთიკის წესები.

6. თავისუფლების აღკვეთა6. თავისუფლების აღკვეთა

19. ბავშვის რაიმე ფორმით თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ უკიდურესი ზომის სახით უნდა 
გამოიყენებოდეს და ბავშვს თავისუფლება შეძლებისდაგვარად მოკლე პერიოდის განმავლობაში უნდა 
აღეკვეთოს.

20. ყოველი თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვი განცალკევებული უნდა იყოს უფროსებისგან, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როცა მიჩნეულია, რომ ამის გაკეთება არ ღირს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისათვის. 
ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვის თავისუფლების აღკვეთა ამისთვის შესაფერის ადგილას უნდა მოხდეს.

21. იმის გათვალისწინებით, რომ თავისუფლებააღკვეთილი ბავშვები განსაკუთრებით დაუცველები არიან, 
უაღრესად მნიშვნელოვანია მათი ოჯახთან კავშირის შენარჩუნება და საზოგადოებასთან რეინტეგრაციის 
ხელშეწყობა, და შესაბამისმა კომპეტენტურმა ორგანოებმა აქტიურად და ქმედითად უნდა შეუწყონ ხელი 
უნივერსალური ევროპული ინსტრუმენტებით გათვალისწინებული ბავშვთა უფლებების დაცვას. მთელ 
რიგ სხვა უფლებებთან ერთად, ბავშვებს აგრეთვე შემდეგი უფლებების რეალიზაცია უნდა შეეძლოთ:

ა. რეგულარული კონტაქტი მშობლებთან, ოჯახთან და მეგობრებთან პაემნებისა და კორესპონდენციის 
მეშვეობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საჭიროა ამ უფლების შეზღუდვა ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესებიდან, ან მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე. მოცემული უფლების 
შეზღუდვა არასდროს უნდა იქნას გამოყენებული სადამსჯელო მიზნებში.

ბ. განათლების, როფესიული განათლებისა და ტრენინგის, სამედიცინო დახმარების, აზრის, 
რელიგიისა და სინდისის თავისუფლების უფლება, აგრეთვე რეკრიაციული აქტივობების, მათ 
შორის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მისაწვდომობის უფლება;

გ. პროგრამების წვდომის უფლება, რომლებიც ბავშვს საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის ამზადებენ 
და რომელთა პროცესში ყურადღება გამახვილებული იქნება ბავშვების ემოციურ და ფიზიკურ 
საჭიროებებზე, ოჯახურ ურთიერთობებზე, საცხოვრებელ პირობებზე, განათლებისა და დასაქმების 
შესაძლებლობებზე და სოციო-ეკონომიკურ სტატუსზე.

22. თანმხლები პირების გარეშე მყოფი ბავშვების, მათ შორის თავშესაფრის მაძიებელი ბავშვებისა და 
ოჯახთან დაცალკევებული ბავშვების თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ მოქალაქეობის უქონლობის 
საფუძველზე არ უნდა მოხდეს.

ბ. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება სამართალწარმოების დაწყებამდე ეტაპზე 23. სისხლის 
სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრების მინიმალური ასაკი არ უნდა იყოს ძალიან დაბალი და იგი 
კანონით უნდა განისაზღვროს.
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24. წახალისებული უნდა იქნას სამართალწარმოების ისეთი ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენება, 
როგორიცაა მედიაცია, განრიდება, ან დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმები, თუ ისინი 
ყველაზე უკეთ შეესაბამებიან ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. ასეთი ალტერნატიული მექანიზმების 
გამოყენება არ ზღუდავს ბავშვის უფლებას მიმართოს სასამართლო ორგანოებს.

25. ბავშვებს დეტალური ინფორმაცია და რჩევები უნდა მიეწოდოთ იმის შესახებ, რომ მათ შეუძლიათ 
მიმართონ სასამართლოს, ან სხვა არა-სასამართლო ორგანოებს. ეს ინფორმაცია ასევე უნდა შეიცავდეს 
ინფორმაციას ყოველი ამ არჩევანის შესაძლო შედეგების შესახებ. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ 
რომელ არჩევანს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა, ამომწურავ და სანდო ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა 
იქნას მიღებული. ბავშვებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ ისარგებლონ სამართლებრივი, ან სხვა დახმარებით 
შემოთავაზებული ალტერნატივების მიზანშეწონილობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
ამგვარი გადაწყვეტილებების მიღებისას, გათვალისწინებული უნდა იქნას ბავშვი აზრი.

26. სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის ალტერნატიული მექანიზმები ბავშვის სამართლებრივი დაცვის 
ქმედით გარანტიებს უნდა უზრუნველყოფდნენ. როგორც სასამართლო, ასევე არასასამართლო წარმოების 
ფარგლებში დაცული უნდა იყოს ბავშვის უფლებების შესახებ წინამდებარე პრინციპებითა და სხვა 
ინსტრუმენტებით გათვალისწინებული უფლებები.

გ. ბავშვები და პოლიციაგ. ბავშვები და პოლიცია

27. პოლიცია პატივს უნდა სცემდეს ყველა ბავშვის პირად უფლებებს და ღირსებას და გაცნობიერებული 
უნდა ჰქონდეს ბავშვების დაუცველობა, რაც განპირობებულია ბავშვის ასაკით, სიმწიფის დონით 
და განსაკუთრებული საჭიროებებით, თუ ბავშვს ფიზიკური ან ფსიქიკური უნარშეზღუდულობა, ან 
კომუნიკაციის თვალსაზრისით პრობლემები გააჩნია.

28. ბავშვის პოლიციის მიერ დაკავების შემთხვევაში მას მისი ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისი 
გზით, და მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ეცნობოს იმ მიზეზების თაობაზე, რის გამოც იგი დაკავებული 
იქნა. ბავშვს ადვოკატის წვდომისა და მშობლებთან, ან იმ პირთან კონტაქტის შესაძლებლობა უნდა მიეცეს, 
ვისაც იგი ენდობა.

29. გარდა გამონაკლისი გარემოებებისა, მშობლებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბავშვი 
პოლიციის მიერ არის დაკავებული, და ასევე ეცნობოთ ამის განმაპირობებელი მიზეზების თაობაზე, და 
უნდა ეთხვოვოთ პოლიციაში გამოცხადება.

30. დაკავებული ბავშვი არ უნდა დაიკითხოს სისხლის სამართლის დანაშაულებრივ ქმედებასთან 
დაკავშირებით, და არ უნდა მოეთხოვოს დანაშაულის აღიარებით ჩვენებაზე ხელის მოწერა, თუ ამ პროცესს 
არ ესწრება ადვოკატი, ან მისი ერთ-ერთი მშობელი, ხოლო მშობლების გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, 
პირი, რომელსაც ბავშვი ენდობა. მშობელი, ან ასეთი პირი შეიძლება ამოირიცხოს ამ პროცესიდან, თუ 
არსებობს ეჭვი, რომ იგი მონაწილეობდა სისხლის სამართლის დანაშაულში, ან მხილებულია ისეთ 
ქმედებაში, რაც აფერხებს მართლმსაჯულების პროცესს.

31. პოლიციამ მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს, რომ ბავშვები არ იყონ დაკავებული მოზრდილებთან 
ერთად.

32. ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ პოლიციის დაკავების დაწესებულებებში ბავშვების 
მოთავსების პირობები უსაფრთხო და მათი საჭიროებების შესაფერისი იქნება.

33. იმ წევრ სახელმწიფოებში, სადაც ეს საკითხები პროკურატურის უფლებამოსილებაშია, პროკურორებმა 
უნდა უზრუნველყონ, რომ გამოძიების მსვლელობისას ბავშვზე ორინტირებული მიდგომები იქნება 
დანერგილი.

დ. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება სამართალწარმოების მსვლელობისასდ. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება სამართალწარმოების მსვლელობისას

1. სასამართლოს მისაწვდომობა და სასამართლო განხილვის პროცესი 1. სასამართლოს მისაწვდომობა და სასამართლო განხილვის პროცესი 

34. ბავშვებს, როგორც შესაბამისი უფლებების მქონე პირებს, საშუალება უნდა ჰქონდეთ ამ უფლებების 
ეფექტური რეალიზაციის მიზნით მიმართონ სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს, თუ მათი უფლებების 
დარღვევას ექნება ადგილი. ეროვნული კანონმდებლობა უნდა უზრუნველყოფდეს იმ ბავშვებისთვის 
სასამართლოს მისაწვდომობას, რომლებსაც გაცნობიერებული აქვთ თავისი უფლებები, და მათთვის 
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გაწეული ეფექტური იურიდიული დახმარების შედეგად ინფორმირებული არიან მათი უფლებების დაცვის 
სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ.

35. აღმოფხვრილი უნდა იქნას სასამართლოს მისაწვდომობის თვალსაზრისით არსებული ისეთი 
დაბრკოლებები, როგორიცაა სამართალწარმოების ხარჯები, ან იურიდიული დახმარების უქონლობა.

36. ბავშვების წინააღმდეგ ჩადენილი გარკვეული დანაშაულების შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევებში, 
როდესაც საქმე სამოქალაქო ან საოჯახო სამართლის გარკვეულ ასპექტებს ეხება, სასამართლოს 
მისაწვდომობა შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს მას შემდეგაც, რაც ბავშვი სრულწლოვანებას მიაღწევს. 
ამასთან დაკავშირებით, მიზანშეწონილია, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა მათი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადა გადასინჯონ.

2. ადვოკატი და ბავშვის ინტერესების წარმომადგენლობა2. ადვოკატი და ბავშვის ინტერესების წარმომადგენლობა

37. ბავშვებს უფლება აქვთ ჰყავდეთ ადვოკატი და მათი ინტერესების წარმომადგენელი იმ 
სამართალწარმოების პროცესში, როდესაც ადგილი აქვს, ან შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ინტერესთა 
კონფლიქტს ბავშვსა და მის მშობლებს, ან სხვა მონაწილე მხარეებს შორის.

38. ბავშვებისთვის მისაწვდომი უნდა იყოს უფასო იურიდიული დახმარება უფრო მოქნილ პირობებზე, 
ვიდრე მოზრდილების შემთხვევაში.

39. ადვოკატებს, რომლებიც ბავშვების ინტერესებს წარმოადგენენ, შესაბამისი ტრენინგი უნდა ჰქონდეთ 
გავლილი და ცოდნა გააჩნდეთ ბავშვთა უფლებებისა და დაკავშირებული საკითხების თაობაზე, 
მონაიწლეობას უნდა იღებდნენ მიმდინარე ტრენინგებში, და უნდა შეეძლოთ ბავშვთან კომუნიკაცია მისი 
განვითარების დონისა და გაცნობიერების შესაძლებლობების გათვალისწინებით.

40. ბავშვები უნდა მოიაზრებოდნენ სრულფასოვან კლიენტებად, რომლებსაც გააჩნიათ უფლებები, 
და ადვოკატმა, რომელიც ბავშვის ინტერესებს წარადგენს, ბავშვის მოსაზრებაზე უნდა გაამახვილოს 
ყურადღება.

41. ადვოკატმა ყველა საჭირო ინფორმაცია და განმარტებები უნდა მიაწდოს ბავშვს მისი მოსაზრებების 
შესაძლო შედეგების თაობაზე.

42. იმ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვსა და მშობლებს შორის ინტერესთა კონფლიქტსა აქვს ადგილი, 
შესაბამისმა კომპეტეტურმა ორგანომ სამართალწარმოების მიზნებში მეურვე, ან სხვა დამოუკიდებელი 
წარმომადგენელი უნდა დაუნიშნოს ბავშვს, რომელიც მის ინტერესებს და მოსაზრებებს წარადგენს.

43. ბავშვისთვის გარანტირებული უნდა იყოს მშობლებისგან ცალკე წარმომადგენლობის უფლება, 
განსაკუთრებით ისეთი სამართალწარმოების ფარგლებში, სადაც მშობლები, ოჯახის წევრები ან 
მზრუნველები არიან სავარაუდო სამართალდამრღვევები.

3. ბავშვის უფლება იყოს მოსმენილი და გამოხატოს საკუთარი აზრები3. ბავშვის უფლება იყოს მოსმენილი და გამოხატოს საკუთარი აზრები

44. მოსამართლეებმა პატივი უნდა სცენ ბავშვების უფლებას გამოხატონ საკუთარი აზრი იმ საკითხებთან 
მიმართებაში, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათზე, როდესაც მათ საკმარისადა აქვთ გაცნობიერებული 
ასეთი საკითხები. ამ მიზნით გამოყენებული საშუალებები მორგებული უნდა იყონ ბავშვის ცნობიერების 
დონესა და კომუნიკაციის უნარზე, და საქმის გარემოებების გააზრების შესაძლებლობებზე. ბავშვებს უნდა 
ჰკითხონ, თუ რა გზით სურთ მათ საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვა.

45. ბავშვის მოსაზრებები სათანადოდ უნდა იყოს მხედველობაში მიღებული მისი ასაკისა და სიმწიფის 
დონის გათვალისწინებით.

46. ბავშვის უფლება, მისი აზრი მოსმენილი იყოს, არის მისი უფლება, და არა მოვალეობა.

47. დაუშვებელია შეიზღუდოს ბავშვის უფლება გამოხატოს საკუთარი აზრი მხოლოდ მისი ასაკის გამო. 
როდესაც ბავშვი სურვილს გამოხატავს სასამართლოს გაუზიაროს თავისი მოსაზრებები იმ საქმესთან 
მიმართებაში, რომელიც მასზე გავლენას ახდენს, მოსამართლეს არა აქვს უფლება გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს ამას, უარი უთხრას ბავშვს მისი აზრების მოსმენაზე, 
და ვალდებულია საშუალება მისცეს მას გამოხატოს საკუთარი მოსაზრებები სასამართლოს წინაშე.



3535

48. ბავშვებს ყველა საჭირო ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ იმის შესახებ, თუ როგორ ისარგებლონ 
ეფექტურად თავისი უფლებით გამოხატონ საკუთარი მოსაზრებები. მიუხედავად ამისა, ბავშვებს უნდა 
განემარტოთ, რომ მათი უფლება იყონ მოსმენილი და მისცენ ჩვენებები არ ნიშნავს, რომ მათი მოსაზრებები 
უცილობლად იქნება გათვალისწინებული საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას.

49. სასამართლოს გადაწყვეტილებები და განჩინებები, რომლებიც ბავშვებზე ახდენენ ზეგავლენას, 
სათანადოდ უნდა იყონ დასაბუთებული და ბავშვებს განმარტებები უნდა მიეწოდოთ ამ გადაწყვეტილებებთან 
დაკავშირებით მათთვის გასაგებ ენაზე. ეს განსაკუთრებით ისეთ გადაწყვეტილებებს შეეხება, რომლებშიც 
არ იქნა გათვალისწინებული ბავშვის აზრი.

4. სამართალწარმოების გაუმართლებელი გაჭიანურებების თავიდან აცილება4. სამართალწარმოების გაუმართლებელი გაჭიანურებების თავიდან აცილება

50. ყველა სამართალწარმოებასთან მიმართებაში, რომელიც ბავშვებთანაა დაკავშირებული, უნდა 
გავრცელდეს დროული წარმოების მოთხოვნა, რათა დროული რეაგირება მოხდეს ბავშვის საქმეზე მისი 
საუკეთესო ინტერესებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპის დაცვით.

51. საოჯახო სამართლის საქმეებზე (მშობლის სტატუსის დადგენა, მეურვეობა, მშობლის მიერ ბავშვის 
გატაცება) სასამართლოებმა განსაკუთრებული გულმოდგინეობა და სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ, რათა 
ოჯახურ ურთიერთობებს ზიანი არ მიაყენონ.

52. საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლოებმა დროებითი ღონისძიებების, ან წინასწარი განჩინების 
მიღების მიზანშეწონილობა უნდა განიხილონ, რათა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მონიტორინგი 
აწარმოონ, საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე.

53. კანონის შესაბამისად სასამართლოს უფლებამოსილება გააჩნია მიიღოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც 
დაუყოვნებელ აღსრულებას ექვემდებარება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე.

5. სამართალწარმოების ორგანიზება, ბავშვზე ორიენტირებული გარემო და წარმოების 5. სამართალწარმოების ორგანიზება, ბავშვზე ორიენტირებული გარემო და წარმოების 
ენაენა

54. ყველა სამართალწარმოების პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბავშვისადმი მოპყრობა მისი 
ასაკის, განსაკუთრებული საჭიროებების, მისი სიმწიფისა და განვითარების დონის, ასევე კომუნიკაციაში 
შესაძლო პრობლემების გათვალისწინებით. იმ საქმეების განხილვა, რომლებიც ბავშვებს შეეხება, ბავშვის 
საჭიროებების გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს, და გარემო ბავშვისთვის არ უნდა იყოს 
შემაშინებელი.

55. სამართალწარმოების დაწყებამდე ბავშვს უნდა გააცნონ სასამართლო დარბაზის მოწყობა და წარმოებაში 
მონაწილე პირების ვინაობა და როლი.

56. წარმოების პროცესში გამოყენებული ენა ბავშვის ასაკისა და განვითარების დონის შესაბამისი უნდა 
იყოს.

57. როდესაც ბავშვის ჩვენებების მოსმენა, ან მათი გამოკითხვა მიმდინარეობს სასამართლო, არასასამართლო 
წარმოების ან სხვა ინტერვენციის პროცესში, მოსამართლეებმა და სხვა პროფესიონალებმა ბავშვების 
მიმართ პატივისცემა და ყურადღება უნდა გამოიჩინონ.

58. ბავშვებს ნება უნდა დართონ გამოცხადნენ მშობლების, ან სხვა პირის თანხლებით, რომელსაც ისინი 
აირჩევენ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ასეთ პირთან დაკავშირებით დასაბუთებული გადაწყვეტილება 
იქნება მიღებული, რომ იგი არ უნდა იქნას დაშვებული ბავშვის თანმხლებად.

59. დახურული სხდომების, ან წინასასამართლო სხდომების მიმდინარეობისას ბავშვების გამოკითხვის 
დროს ვიდეო, ან აუდიო ჩანაწერების წარმოება დასაშვები მეთოდია და ასეთი ჩანაწერები დასაშვებ 
მტკიცებულებად უნდა იქნას მიჩნეული.

60. ბავშვები მასქიმალურად დაცული უნდა იყონ ისეთი გამოსახულებების ნახვისგან, ან ინფორმაციის 
მიღებისგან, რომელიც შეიძლება საზიანო იყოს მათთვის. როდესაც მოსამართლემ გადაწყვეტილება 
უნდა მიიღოს იმის შესახებ, თუ რამდენად დასაშვებია ბავშვისთვის ასეთი გამოსახულებების ჩვენება, ან 
ინფორმაციის მიწოდება, მან სხვა სპეციალისტებს, მაგალითად ფსიქოლოგებს და სოციალურ მუშაკებს 
უნდა მიმართოს მათთან კონსულტაციის გასავლელად.
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61. სასამართლო სხდომები, რომლებშიც ბავშვები მონაწილეობენ, ბავშვის აღქმის ტემპსა და ყურადღების 
კონცენტრირების ინტერვალზე უნდა იყონ მორგებული: უნდა დაიგეგმოს რეგულარული შესვენებები და 
სასამართლო განხილვა არ უნდა იყოს გრძელი. სასამართლო განხილვის პროცესში მინიმუმამდე უნდა 
იქნას დაყვანილი ისეთი ვითარებები, როდესაც ბავშვს შეიძლება ყურადღება გაებნეს, რათა ბავშვმა მისი 
შემეცნებითი შესაძლებლობების სრული გამოყენება შეძლოს და მისი ემოციური სტაბილურობა იქნას 
უზრუნველყოფილი.

62. ბავშვის გამოკითხვისა და მოსაცდელ ოთახები მაქსიმალურად ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს 
უნდა შეიქმნას.

63. არასრლუწლოვან სამართალდამრღვევთათვის ცალკე სპეციალიზირებული სასამართლოები (ან 
პალატები) უნდა შეიქმნას და პროცედურები შემუშავდეს. ეს შეიძლება ასევე გულისხმობდეს პოლიციის, 
სასამართლოს, ან პროკურატურის ბაზაზე სპეციალიზირებული განყოფილების შექმნას.

6. მტკიცებულებები/ბავშვების მიერ მიცემული ჩვენებები6. მტკიცებულებები/ბავშვების მიერ მიცემული ჩვენებები

64. ბავშვების გამოკითხვა და ჩვნებების ჩამორთმევა შესაბამისი განათლებისა და გამოცდილების მქონე 
სპეციალისტებმა უნდა ჩაატარონ. მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა წარიმართოს, რათა ბავშმა ჩვენება 
კომფორტულ და მისი ასაკის, განვითარების დონისა და კომუნიკაციის თვალსაზრისით შესაძლებელი 
სიძნელეების დაძლევისთვის შესაფერის გარემოში მისცეს.

65. წახალისებული უნდა იქნას დაზარალებული, ან მოწმე ბავშვების ჩვენებების აუდიოვიზუალური 
ჩანაწერების წარმოება, რაც იმავდროულად წარმოების სხვა მხარეების მიერ ასეთი ჩვენებების გასაჩივრების 
უფლების შეუზღუდავად უნდა განხორციელდეს.

66. როდესაც საჭიროა ბავშვის რამოდენიმეჯერ გამოკითხვა, სასურველია, რომ გამოკითხვა იმავე პირმა 
ჩაატაროს, რათა ერთგვაროვანი მიდგომა იყოს გამოყენებული და ბავშვის საუკეთესო ინტერესები იქნას 
დაცული.

67. ბავშვის გამოკითხვის რაოდენობა შეძლებისდაგვარად მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი, 
და გამოკითხვის ხანგრძლივობა ბავშვის ასაკისა და ყუდარდღების კონცენტრაციის ინტერვალის 
გათვალისწინებით უნდა დაიგეგმოს.

68. მაქსიმალურად თავიდან უნდა იქნას აცილებული მოწმე ან დაზარალებული ბავშვის პირდაპირი 
კონტაქტი ან კომუნიკაცია სავარაუდო დამნაშავესთან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამას 
დაზარალებული ბავშვი ითხოვს.

69. ბავშვებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ მისცენ ჩვენება სისხლის სამართლის საქმეზე სავარაუდო დამნაშავის 
დაუსწრებლად.

70. ნაკლებად მკაცრი წესების არსებობა ბავშვების მიერ ჩვენების მიცემასთან დაკავშირებით, მაგალითად, 
ფიცის დადების, ან მსგავსი მოთხოვნის არარსებობა, ან სხვა ბავშვზე ორიენტირებული პროცესუალური 
ზომების არსებობა, თავისთავად არ უნდა აკნინებდეს ბავშვის მიერ მიცემული ჩვენების, ან მტკიცებულების 
მნიშვნელობას.

71. ბავშვების მიერ ჩვენებების მიცემისას უნდა მიმდინარეობდეს ოქმის მომზადება ბავშვის სხვადასხვა 
ასაკისა და განვითარების დონის გათვალისწინებით, და გამოკითხვის პროცესში არ უნდა იქნას დასმული 
მიმანიშნებელი შეკითხვები, რათა ბავშვის ჩვენების სანდოობა იყოს უზრუნველყოფილი.

72. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან და კეთილდღეობიდან გამომდინარე, მოსამართლე უფლებამოსილია 
დართოს ბავშვს ნება არ მისცეს ჩვენება.

73. ბავშვის მიერ მიცემული ჩვენება ან განცხადება არ უნდა იქნას მიჩნეული იურიდიული ძალის არმქონედ, 
ან არასანდოდ მხოლოდ ბავშვის ასაკის გამო.

74. განხილული უნდა იქნას მოწმე ან დაზარალებული ბავშვებისგან ჩვენებების ჩამორთმევისთვის 
განსაკუთრებით ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის მიზანშეწონილობა.

ე. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება სამართალწარმოების დასრულების ე. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება სამართალწარმოების დასრულების 
შემდეგშემდეგ
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75. ბავშვის ადვოკატმა, მეურვემ ან სამართალწარმოების მიზნებში დანიშნულმა ბავშვის ინტერესების 
წარმომადგენელმა ბავშვს უნდა შეატყობინოს და განუმარტოს მიღებული გადაწყვეტილება ან განჩინება 
ბავშვის განვითარების დონის შესაბამის ენაზე და აგრეთვე მიაწოდოს მას ინფორმაცია ისეთი ზომების 
თაობაზე, როგორიცაა სასამართლო წესით გასაჩივრება, ან საჩივრის განმხილველი დამოუკიდებელი 
მექანიზმებისთვის მიმართვა.

76. შესაბამისმა სახელისუფლებო ორგანოებმა ყველა საჭირო ზომა უნდა გაატარონ ბავშვებთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების დაუყოვნებელი აღსრულების მიზნით.

77. როდესაც გადაწყვეტილების აღსრულება არ ხორციელდება, ბავშვის ადვოკატმა, მეურვემ ან 
სამართალწარმოების მიზნებში დანიშნულმა ბავშვის ინტერესების წარმომადგენელმა ბავშვს უნდა 
შეატყობინოს ამის თაობაზე, და აგრეთვე განუმარტოს მას თუ რა სასამართლო, ან არასასამართლო 
მექანიზმები არსებობს მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით.

78. განჩინებების იძულებითი წესით აღსრულება უკიდურესი ზომის სახით უნდა გამოიყენებოდეს 
საოჯახო სამართლის სამქეებთან მიმართებაში, სადაც ბავშვები ფიგურირებენ.

79. უაღრესად რთულ და წინააღმდეგობრივ საქმეებთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილებების 
მიღების შემდეგ, სასურველია, რომ ბავშვებს და მათ ოჯახებს უფასოდ მიეწოდოთ სპეციალიზირებული 
სამსახურების სერვისები და მხარდაჭერა.

80. ძალადობის, უგულებელყოფის ან სხვა არასათანადო მოპყრობისა და დანაშაულის მსხვერპლებისთვის 
შესაბამისი სამედიცინო და სოციალური და თერაპიული პროგრამები უნდა დაინერგოს, რომლებიც 
იდეალურ პირობებში უფასო უნდა იყოს და ბავშვებს და მზრუნველებს დროულად უნდა მიეწოდოთ 
ამომწურავი ინფორმაცია ასეთი პროგრამების შესახებ.

81. ბავშვის ადვოკატს, მეურვეს ან სამართალწარმოების მიზნებში დანიშნულ ბავშვის ინტერესების 
წარმომადგენელს უნდა გააჩნდეს უფლებამოსილება ყველა საჭირო ზომა გაატაროს და სისხლის 
სამართალწარმოების პროცესში მოითხოვოს დაზარალებული ბავშვისთვის ზიანის ანაზღაურება. იქ 
სადაც ეს მიესადაგება, ხარჯები სახელმწიფომ უნდა გაიღოს, რაც შემდეგ სამართალდამრღვევმა უნდა 
აანაზღაუროს.

82. არასრულწლოვან სამართალდამრღვევთა მიმართ გამოყენებული სასჯელები და ზომები ყოველთვის 
ინდივიდუალიზირებული და კონსტრუქციული უნდა იყონ და გათვალისწინებული უნდა იქნას 
თანაზომიერების პრინციპი, ბავშვის ასაკი, მისი ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა, განვითარების 
დონე და საქმის კონკრეტული გარემოებები. გარანტირებული უნდა იქნას განათლების, დასაქმების, 
რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის უფლებები.

83. ბავშვის საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით და ეროვნული კანონმდებლობის 
მოთხოვნების შესაბამისად ბავშვის სისხლის სამართლის დანაშაულის ამსახველი დოკუმენტაცია 
დაჩანაწერები არ უნდა გამჟღავნდეს და გავრცელდეს მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებს გარეთ 
ბავშვის მიერ სრულწლოვანების ასაკის მიღწევის შემდეგაც. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია ამ 
ინფორმაციის გამჟღავნება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიზნებში, ან ასეთი ბავშვების დასაქმების 
შემთხვევაში.

V. ბავშვზე ორიენტირებული ღონისძიებების დანერგვის ხელშეწყობა მინისტრთა V. ბავშვზე ორიენტირებული ღონისძიებების დანერგვის ხელშეწყობა მინისტრთა 
კომიტეტი მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს:კომიტეტი მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს:

ა. ხელი შეუწყონ ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების ყველა ასპექტის მიზანშეწონილობის 
კვლევას, მათ შორის შეიმუშაონ ბავშვის კამოკითხვის ტექნიკები და ხელი შეუწყონ ამ ტექნიკების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და მოცემულ საკითხზე ტრენინგების ჩატარებას;

ბ. ხელი შეუწყონ გამოცდილების გაზიარებას და საერთაშორისო თანამშრომლობას ბავშვზე 
ორიენტირებული მართლმსაჯულების სფეროში;

გ. ხელი შეუწყონ ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სფეროში არსებული სამართლებრივი 
ინსტრუმენტების შესახებ ინფორმაციისა და დოკუმენტების ფართო გავრცელებას;

დ. ჩამოაყალიბონ საინფორმაციო ოფისები ბავშვთა უფლებების საკითხებზე, რომლებიც შეიძლება 
ადვოკატთა ასოციაციების, სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურების, (ბავშვთა) ომბუდსმენის, 
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ან არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე დაარსდნენ;

ე. ხელი შეუწყონ ბავშვებისთვის სასამართლოებისა და გასაჩივრების მექანიზმების მისაწვდომობას 
და აღიარონ და გააძლიერონ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა დამოუკიდებელი 
ინსტიტუტების, მაგალითად ბავშვთა ომბუდსმენის, როლი ბავშვებისთვის სასამართლოებისა და 
გასაჩივრების მექანიზმების მისაწვდომობის გაუმჯობესების სფეროში როგორც ეროვნულ, ასევე 
საერთაშორისო დონეზე;

ვ. განიხილონ სპეციალიზირებული მოსამართლეებისა და ადვოკატების სისტემისა და 
სასამართლოების შექმნის მიზანშეწონილობა, რომლებიც ბავშვთა საკითხებზე იმუშავებენ, და ხელი 
შეუწყონ ბავშვებსა და მათ მშობლებზე ორიენტირებული ღონისძიებების გამოყენებას;

ზ. ხელი შეუწყონ ბავშვებისა და მათი ინტერესების წარმომადგენლების მიერ ბავშვთა უფლებების 
დაცვაზე მიმართული უნივერსალური მექანიზმებით სარგებლობას იმ შემთხვევებში, როდესაც 
არ არსებობს ბავშვის უფლებების სამართლებრივი დაცვის შესაბამისი ეროვნული მექანიზმები, ან 
ისინი ამოწურული იქნა.

თ. უზრუნველყონ ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების საგანმანათლებლო 
პროგრამებში ასახვა, რომლებიც განკუთვნილია ბავშვებისა და ბავშვებთან მომუშავე 
სპეციალისტებისთვის;

ი. განავითარონ მხარდაჭერის სისტემები, რომლებიც ბავშვების უფლებების შესახებ მშობლების 
განათლებაზე იქნებიან მიმართული;

ი. ჩამოაყალიბონ ბავშვებზე ორიენტირებული, უწყებათაშორისი და მულტიდისციპლინარული 
ცენტრები, სადაც მოწმე და დაზარალებული ბავშვების გამოკითხვა და სასამართლო-სამედიცინო 
ექსპერტიზები და ბავშვთა მდგომარეობის შეფასება ჩატარდება, და მათ შესაბამისი სფეროს 
პროფესიონალების მიერ მკურნალობა მიეწოდებათ;

კ. ჩამოაყალიბონ სპეციალიზირებული და მისაწვდომი საინფორმაციო მხარდაჭერის სერვისები, 
მაგალითად ცხელი ხაზები და სათემო სერვისები, რომლებიც უფასოდ მიეწოდებათ ბავშვებს;

ლ. უზრუნველყონ, რომ მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებში არსებული ყველა სპეციალისტი, 
რომლებიც ბავშვთა საკითხებზე მუშაობს, შესაბამის მხარდაჭერას და ტრენინგებს გაივლის და 
პრაქტიკულ რჩევებს მიიღებს ბავშვთა უფლებების ეფექტურად განხორციელების ხელშეწყობის, 
განსაკუთრებით კი ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების შეფასებისა და გათვალისწინების მიზნით 
ისეთი პროცედურების განხორციელების პროცესში, რომლებიც ბავშვის მდგომარეოაბზე ახდენენ 
ზეგავლენას.

VI. მონიტორინგი და შეფასებაVI. მონიტორინგი და შეფასება

მინისტრთა კომიტეტი ასევე მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს:

ა. გადასინჯონ ეროვნული კანონმდებლობა, პოლიტიკა და პრაქტიკა მოცემულ პრინციპებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფისთვის შესაბამისი რეფორმების გატარების მიზნით;

ბ. დროულად მოახდინონ ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებული ევროპის საბჭოს კონვენციების 
რატიფიცირება;

გ. პერიოდულად ჩაატარონ ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების ფარგლებში დანერგილი 
მეთოდების შეფასება და გადასინჯვა;

დ. დანერგონ ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც ეროვნული სასამართლო და 
ადმინისტრაციული სისტემების მოწყობის გათვალისწინებით წინამდებარე სახელმძღვანელო პრინციპების 
შესრულების მონიტორინგზე იქნება პასუხისმგებელი;

ე. უზრუნველყონ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, კერძოდ კი ბავშვთა უფლბების დაცვის სფეროს 
ორგანიზაციები, ინსტიტუტები და ორგანოები აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ მონიტორინგის 
პროცესში.
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CONSEIL DE LEUROPE 

COUNCIL OF EUROPE 

სტრასბურგი, 19 დეკემბერი, 2014 წ.სტრასბურგი, 19 დეკემბერი, 2014 წ.

ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სახელმძღვანელობავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სახელმძღვანელო
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო 

პერიოდის გადაწყვეტილებებიპერიოდის გადაწყვეტილებები

დოკუმენტი მომზადებულია ადამიანის უფლებათა და კანონის დოკუმენტი მომზადებულია ადამიანის უფლებათა და კანონის 
უზენაესობის გენერალური დირექტორატის სამდივნოს მიერ უზენაესობის გენერალური დირექტორატის სამდივნოს მიერ - DGI - DGI 

ეს კონცეპტუალური დოკუმენტი ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ბოლო 
დროს გამოტანილ განჩინებებს, რომლებშიც მოყვანილია ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების 
სახელმძღვანელო პრინციპები, მიღებული მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2010 წლის 17 ნოემბერს.

I. I. გაუმართლებელი დაყოვნების თავიდან აცილებაგაუმართლებელი დაყოვნების თავიდან აცილება
პარაგრაფი პარაგრაფი IV.50-53IV.50-53

(კერძოდ, სწრაფი რეაგირებისა და ბავშვის ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის (კერძოდ, სწრაფი რეაგირებისა და ბავშვის ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფის 
პრინციპი)პრინციპი)

კიჟოვსკი პოლონეთის წინააღმდეგ (2011 წ. 5 აპრილი)
1. ეს არის მოზარდის ისტორია, რომელიც აღმოჩნდა მშობლებს შორის არსებული კონფლიქტისშუაგულში. 
მისი მშობლები დაშორდნენ ერთმანეთს სანამ მას 6 წელი შეუსრულდებოდა. დედამისმა, რომელიც მის 
უმცროს ძმაზე იყო ფეხმძიმედ, წაიყვანა ბიჭი თავის დედასთან. დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ მამამ 
ძალით წაიყვანა ბიჭი თავის სახლში, სადაც ის რჩებოდა 10 წლის ასაკამდე, მიუხედავად სასამართლოს 
განკარგულებისა, რომლის თანახმადაც მამას ბავშვი უნდა დაებრუნებინა დედისთვის. ის დაუბრუნდა 
დედას მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც მამამისი დააპატიმრეს მისი „მოტაცების“ გამო და მას მოუწია ცოტა 
ხნით ცხოვრება ბებიასთან მამის მხრიდან. 11 წლის ასაკში ის ორჯერ გაიქცა მამამისთან და დარჩა იქ. როცა 
ბიჭს 13 წელი შეუსრულდა, სასამართლომ ბოლოს გაითვალისწინა მამის თხოვნა და შეცვალა ბავშვის 
საცხოვრებელთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მამის სასარგებლოდ. თუმცა, სასამართლომ აუკრძალა 
მამას ნებისმიერი კონტაქტი თავის მეორე წლის ვაჟთან, რომელიც 7 წლის იყო და დედამისთან რჩებოდა 
მათი დაშორების და განქორწინების პერიოდში.

2. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში (EctHR) საქმის წარმოება ეხებოდა პოლონეთის 
სახელმწიფო უწყებების მიერ მამის საჩივრის განხილვის გაჭიანურებას მისი უფროსი ვაჟის საცხოვრებელ 
ადგილთან დაკავშირებით.

3. სასამართლო განხილვა გრძელდებოდა 22 თვის განმავლობაში. სასამართლომ განმარტა, რომ ზოგადად, 
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დრო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როდესაც საქმე ბავშვებს ეხება, რადგან ნებისმიერმა 
გაჭიანურებამ შესაძლოა გამოიწვიოს საკითხის de facto გადაწყვეტა. მოცემულ შემთხვევაში, სტრასბურგმა 
ეს პერიოდი არ ჩათვალა ზედმეტად ხანგრძლივად. ეს დრო გამოყენებული იყო რამდენიმე შუალედური 
მოსმენის, დედის, მამისა და ბავშვის ფსიქოლოგიური შემოწმების შედეგად მომზადებული ექსპერტის 
დასკვნის წარდგენისთვის, რათა დადგენილიყო მამის მიერ სასამართლო განკარგულების არაერთგზის 
დარღვევის ფაქტი. თუმცა, არსებობს მოსამართლის განსხვავებული აზრიც. განსხვავებული მოსაზრების 
მქონე მოსამართლემ ყურადღება გაამახვილა ბავშვის ასაკზე, რომლის შეხედულებები და სურვილები 
ჩამოყალიბებული იყო 12 თვიანი პროცესის პირველი შუალედური მოსმენის დროისთვის, ისევე 
როგორც de facto სიტუაცია, რომელიც არსებობდა საქმის განხილვის დაწყებამდე დიდი ხნით ადრე. 
როგორც მოსამართლემ აღნიშნა, პოლონურმა სასამართლომ უარი განაცხადა დროებითი განკარგულების 
გამოტანაზე სამ სხვადასხვა შემთხვევაში. მოსამართლის აზრით, სასამართლომ გაუშვა შესაძლებლობა 
„კამათი გაემართა“ ბავშვის მეურვეობის საკითხის დაჩქარებული წესით განხილვასთან დაკავშირებით.

4. სინამდვილეში, ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის რისკს წარმოადგენდა სამართლებრივი გაურკვევლობა მის 
გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.

II. ბავშვები და პოლიციაII. ბავშვები და პოლიცია

პარაგრაფები პარაგრაფები IV.27-33IV.27-33, თავისუფლების აღკვეთა - პარაგრაფები , თავისუფლების აღკვეთა - პარაგრაფები IV.19-21, IV.19-21, 

კანონის უზენაესობა/სათანადო სამართლებრივი პროცედურა - პარაგრაფები კანონის უზენაესობა/სათანადო სამართლებრივი პროცედურა - პარაგრაფები III.E.2III.E.2

ბლოხინი რუსეთის წინააღმდეგ (2013 წ. 14 ნოემბერი)
5. ივანე ბორისის ძე ბლოხინს აქვს ADHD (ყურადღების დეფიციტის სინდრომი) და ენურეზი (შარდის 
შეუკავებლობა). მას ბაბუა ზრდიდა, ვინაიდან მის მშობლებს ჩამორთმეული ჰქონდათ მშობლის უფლებები. 
12 წლის ასაკში ის დააპატიმრეს და წაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში 9 წლის ბავშვისგან ფულის 
გამოძალვის ბრალდებით. უფლებამოსილმა პირებმა ჩათვალეს, რომ მის მიერ ჩადენილი დანაშაულები 
ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად. თუმცა მის წინააღმდეგ არ აღძრულა სისხლის 
სამართლებრივი დევნა, რადგან მას ჯერ არ მიუღწევია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
ასაკისთვის (16, ან 14 მოცემული დანაშაულის შემთხვევაში). ამის ნაცვლად, ივანე წარსდგა სასამართლოს 
წინაშე, რომელმაც გადაწყვიტა ბიჭის მოთავსება არასრულწლოვან დამნაშავეთა დროებითი დაკავების 
ცენტრში 30 დღით „ქცევის გამოსწორების“ და შემდგომი დანაშაულებრივი ქმედების პრევენციის 
მიზნით.

6. ამ შემთხვევამ სასამართლოს პირველად მისცა შესაძლებლობა განეხილა რუსეთში არსებული 
სპეციალური პროცედურები ბავშვებთან მიმართებაში, რომლებმაც ჩაიდინეს (ან ბრალი ედებათ ჩადენაში) 
დანაშაულებრივი ქმედება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკის მიღწევამდე - 1999 წლის 
კანონი ბავშვის უგულვებელყოფისა და არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ძირითადი ზომების 
შესახებ, განსაკუთრებით, დახურული ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულებების და, ივანე ბლოხინის 
შემთხვევაში, დროებითი დაკავების ცენტრების გამოყენების შესახებ. სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება 
საქმესთან დაკავშირებით წარდგენილი ზემოთხსენებული რეგულაციების გათვალისწინებით მიიღო.

- სამართლებრივი დახმარების უფლება

7. სადავო იყო ივანე ბლოხინის დაპატიმრებისა და პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვის გარემოება. 
სასამართლომ დაადგინა, რომ ბიჭის დაკითხვას არ ესწრებოდა მისი მეურვე. გარდა ამისა, ოფიციალური 
პირები ამტკიცებდნენ, რომ ეს მხოლოდ ახსნა-განმარტების ჩამორთმევა იყო, და არა ოფიციალური 
დაკითხვა, ამიტომ კანონი არ ითვალისწინებდა ადვოკატის, ფსიქოლოგის ან პედაგოგის დასწრებას. 
თუმცა, სწორედ ამ პროცედურის დროს მისცა ბიჭმა აღიარებითი ჩვენება და ხელი მოაწერა განცხადებას 
- სამხილს, რომელმაც, ივანეს მიერ მისი უარყოფის მიუხედავად, დიდი მნიშვნელობა შეიძინა შემდგომი 
სასამართლო განხილვის დროს, როდესაც ბაბუა უშედეგოდ ცდილობდა მომხდარი გაესაჩივრებინა. 
სასამართლომ ხაზი გაუსვა ადვოკატის აყვანის პრინციპულ მნიშვნელობას, როცა საქმე ეხება პატიმრობაში 
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მყოფ ბავშვს, მისი დაუცველობის გამო. ივანეს შემთხვევაში, სასამართლომ დაადგინა, რომ იურიდიული 
დახმარების არარსებობა მისი დაკითხვის დროს აზარალებდა მის დაცვის უფლებებს და ეჭვქვეშ აყენებდა 
ზოგადად საქმის წარმოების სამართლიანობას - ამგვარად, დაირღვა მე-6 მუხლით გათვალისწინებული 
მისი საქმის სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება.

- მოწმეთა გამოძახებისა და დაკითხვის უფლება

8. მოსმენა, რომლის შედეგადაც ივანე მოათავსეს დროებითი დაკავების ცენტრში, გაიმართა ერთი თვის 
შემდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების 
მიღებიდან, რადგან ის ჯერ არ იყო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკის. მოსმენის დროს 
მას ჰყავდა სასმართლოს მიერ დანიშნული ადვოკატი, რომელსაც არ მიუღია აქტიური მონაწილეობა 
განხილვაში. „ბრალდების“ მოწმეები სხდომას არ ესწრებოდნენ, სასამართლო დაეყრდნო მხოლოდ მათ 
წერილობით ჩვენებას და ივანეს ადრე მიცემულ აღიარებით ჩვენებას. სხდომას ესწრებოდნენ ივანე და მისი 
ბაბუა. სასამართლოს არ ჰქონდა მცდელობა უზრუნველყო „ბრალდების“ მოწმეების დასწრება, ვინაიდან 
კანონი არ ითვალისწინებს მოწმეების ჯვარედინ დაკითხვას არასრულწლოვანი ბავშვის წინააღმდეგ 
სამართალწარმოების დროს. საქმეში არ იყო საპირწონე ფაქტორები, ისეთი როგორც დაცვის მხარის 
შესაძლებლობა შეესწავლა მოწმეების დაკითხვის მასალები ან თავად დაესვა კითხვები. გარდა ამისა, 
დაცვის მხარეს, ისევე როგორც მოსამართლეს, არ ჰქონდა შესაძლებლობა დაკვირვებოდა მოწმეების ქცევას 
მათ მიერ განცხადების გაკეთების დროს, რადგან მათი დაკითხვის ვიდეო ჩანაწერი არ არსებობდა. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ეს სამხილი გადამწყვეტი იყო, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ივანეს დაცვის უფლება 
შეიზღუდა და არ შეესაბამებოდა მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ სამართლიან სასამართლოს.

- თავისუფლების აღკვეთა

9. რუსეთის უფლებამოსილი ორგანოს მტკიცებით, ბავშვის მოთავსება დროებით დაკავების ცენტრში, 
1999 წლის არასრულწლოვანთა დანაშაულის შესახებ ფედერალური კანონის თანახმად, არ მიიჩნევა 
თავისუფლების აღკვეთად, და ივანეს შემთხვევაში საქმე გვაქვს მისი ქცევის გამოსწორებასთან, შემდგომი 
დანაშაულებრივი ქმედების პრევენციის მიზნით. იმის გარკვევა, მოხდა თუ არა თავისუფლების აღკვეთა 
კონვენციის თანახმად (მე-5 მუხლი) საჭიროებს თითოეული შემთხვევის კონკრეტული სიტუაციის 
შესწავლას. ამ შემთხვევაში, სასამართლოსთვის ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც მიუთითებდა იმაზე, 
რომ ივანეს აღეკვეთა თავისუფლება (და დაირღვა მე-5 მუხლი), წარმოადგენდა შემდეგი: აღნიშნული 
ცენტრი იყო დახურული ტიპის და დაცული ისე, რომ გამორიცხული იყო მისი დატოვება ნებართვის 
გარეშე, შესასვლელში მოქმედებდა საკონტროლო პუნქტი და სიგნალიზაცია შესაძლო გაქცევის პრევენციის 
მიზნით, დაკავებული პირები იმყოფებოდნენ მუდმივი და მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ, მათ, როგორც 
წესი, ჩხრეკდნენ და შესვლისას ართმევდნენ პირად ნივთებს, იქ დაწესებული დისციპლინარული რეჟიმის 
დარღვევა ისჯებოდა დისციპლინარული სანქციებით. იძულებით დაკავება ამგვარ რეჟიმში არანაირად არ
შეესაბამებოდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სახელმძღვანელო პრინციპებს. შესაბამისად, 
რუსეთის მხარეს დაუდგინდა კონვენციის მე-5 მუხლის დარღვევაც. საქმე განსახილველად გადაეცა დიდ 
პალატას.

III. III. ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიბავშვის საუკეთესო ინტერესები

(პარაგრაფი (პარაგრაფი III.B) III.B) და გაუმართლებელი დაყოვნების თავიდან აცილება - და გაუმართლებელი დაყოვნების თავიდან აცილება - 
„გადაუდებლობის პრინციპი“„გადაუდებლობის პრინციპი“

(პარაგრაფი (პარაგრაფი IV.50)IV.50)

ზ. ჯ. ლიტვის წინააღმდეგ (2014 წ. 29 აპრილი)

11. ტყუპების (ბიჭის და გოგოს) დედა გარდაიცვალა მათი დაბადებიდან ერთი წლის შემდეგ. მამის თხოვნით, 
რაიონულმა სასამართლომ დააკისრა ტყუპებზე დროებითი მეურვეობა მისი მეუღლის ბიძაშვილს. 
დაახლოებით ხუთი წელი ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მამა არ ინტერესდებოდა ტყუპებით - მას კიდევ 
სამ უფროს ვაჟზე უნდა ეზრუნა. თუმცა, მამის და მეურვის ურთიერთობა დაიძაბა და კონფლიქტში 
გადაიზარდა, როცა მამამ მოითხოვა ტყუპების დაბრუნება. მათ შეიტანეს საპირისპირო განცხადებები 
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(მამამ მეურვეობის თაობაზე, ბიძაშვილმა მამისთვის მშობლის უფლების ჩამორთმევის თაობაზე). 
ჩატარდა სისხლის სამართლის პროცესი და შემდგომ საოჯახო სამართლის პროცესი მამის მიერ ბავშვების 
მონახულების გრაფიკისა და მათი მასთან დარჩენის საკითხზე. სხვადასხვა სასამართლო პროცესები, 
მათ შორის შუალედური და სააპელაციო მოსმენები, გრძელდებოდა ოთხი წლის განმავლობაში, ბოლოს 
მოხერხდა სტატუს- კვოს მეტნაკლებად შენარჩუნება - ტყუპები დარჩნენ მეურვესთან, თუმცა მამისთვის 
კარი ღია დარჩა მათ დასაბრუნებლად ურთიერთობის გამოსწორების შემთხვევაში. მამამ დაადანაშაულა 
ხელისუფლების ეროვნული ორგანო მისი ოჯახური ცხოვრების უფლების დარღვევაში (მე-8 მუხლი), 
რადგან ვერ შეძლო ტყუპების დაბრუნება.

12. მე-8 მუხლი აკისრებს ხელისუფლების ეროვნულ ორგანოს ვალდებულებას იმოქმედოს ოჯახური 
კავშირების გასაძლიერებლად და მიიღოს ზომები მშობლის და ბავშვის ხელახლა გასაერთიანებლად. 
გაჭიანურებული სასამართლო პროცესი მოიცავდა ხშირ შეხვედრებს და კონსულტაციებს ადგილობრივი 
ადმინისტრაციის ბავშვის სოციალური უზრუნველყოფის სპეციალისტის, მამისა და მეურვეს შორის, 
გასაუბრებებს ტყუპებთან, ფსიქოლოგებისა და ექსპერტების დახმარებას.

13. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სახელმძღვანელო პრინციპები ციტირებული იყო 
საქმესთან დაკავშირებულ საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებში, განსაკუთრებით ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესებთან დაკავშირებულ ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებში, როგორიცაა ბავშვთან დაკავშირებულ 
სასამართლო პროცესზე სიტყვით გამოსვლის და მისი მოსაზრების გათვალისწინების უფლება, ბავშვისადმი 
მზრუნველი და გულისხმიერი დამოკიდებულება, მისი ჯანმრთელობის და გარკვეული საჭიროებების 
გათვალისწინება.

14. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეროვნულმა სასამართლომ გონივრული გადაწყვეტილება მიიღო, როცა 
მამას უარი უთხრა ბავშვების დაბრუნებაზე. მან ჩათვალა, რომ საქმის განხილვა საკმაოდ დასაბუთებული 
და საფუძვლიანი იყო და შეესაბამებოდა სახელმძღვანელოს პრინციპებს (სასამართლოს ჩანაწერიდან 
ჩანდა, რომ პირველ ადგილას ისინი აყენებენ ბავშვების საუკეთესო ინტერესებს - რომლებიც „იგრძნობა“ 
თითოეულ გადაწყვეტილებაში; თუ გავითვალისწინებთ ტყუპების სუსტ ჯანმრთელობას და იმ ფაქტს, რომ 
ისინი თითქმის მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე მეურვესთან ცხოვრობდნენ, მამასთან გადასვლას 
შეეძლო ზიანი მიეყენებინა მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობისთვის; მამას კი არ 
გამოუჩენია დაინტერესება მათი აღზრდის პროცესით, არ აღმოუჩენია მხარდაჭერა მათი ჯანმრთელობის 
და სხვა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. შესაბამისად, ლიტვას არ დაუდგინდა მე-8 მუხლის 
დარღვევა.

IV. IV. ბავშვთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის წარსული გამოცდილებაბავშვთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის წარსული გამოცდილება

15. 2011 წლიდან გამოქვეყნდა 15 სასამართლო გადაწყვეტილება, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა სასამართლოს კაზუისტიკის (პრეცედენტული სამართლის) განვითარებასა და მოდიფიცირებაში, 
და რომლებიც ეფუძნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. მათ შორის ექვსი განჩინება დიდმა პალატამ 
მიიღო.

(ლუის) ო’კიიფი ირლანდიის წინააღმდეგ (2014 წ. 28 იანვარი)

16. მომჩივანმა საჩივარი შეიტანა მე-3 მუხლის საფუძველზე და იგი ამტკიცებდა, რომ სასკოლო განათლების 
სისტემამ ვერ უზრუნველყო მისი დაცვა მასწავლებლის მხრიდან სექსუალური ძალადობისგან 1973 წელს 
და, მე-13 მუხლის თანახმად, რომ მას არ გააჩნდა სათანადო შიდასამართლებრივი გასაჩივრების საშუალება. 
მომჩივანი ასევე ამტკიცებდა, რომ მის მიმართ დაირღვა #1 ოქმის მე-8 და მე-2 მუხლები, კონვენციის მე-
14 მუხლთან ერთად. გარდა ამისა, მან უკმაყოფილება გამოთქვა მისი სამოქალაქო სამართალწარმოების 
ხანგრძლივობასთან და სათანადო შიდასამართლებრივი გასაჩივრების საშუალების არარსებობასთან 
დაკავშირებით, კონვენციის მე-6 და მე-13 მუხლების თანახმად.

17. 1973 წელს ექვსი თვის განმავლობაში მომჩივანზე დაახლოებით ოცჯერ განხორციელდა სექსუალური 
დანაშაული დაწყებითი სკოლის მასწავლებლის მიერ. გოგონამ არ განაცხადა ამის შესახებ. თუმცა სკოლაში 
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შევიდა მსგავსი საჩივარი სხვა ბავშვის მშობლისგან 2 წლით ადრე. 1973 წლის სექტემბერში გოგონას 
მშობლებს სხვა ბავშვების მშობლებმა შეატყობინეს მსგავსი ბრალდების შესახებ; სკოლის თანამშრომლებთან 
და მშობლებთან შეხვედრის შემდეგ მასწავლებელმა დატოვა სამსახური. ამ ბრალდების შესახებ არ 
განაცხადეს არც პოლიციაში, არც განათლების სამინისტროში და არც სხვა სახელმწიფო ორგანოში. ბავშვმა 
დამალა მის მიმართ განხორციელებული სექსუალური ძალადობის ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ მას 
აღენიშნებოდა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ის არ უკავშირებდა მათ აღნიშნულ ფაქტს.

18. 23 წლის შემდეგ მომჩივანს დაუკავშირდა პოლიცია იგივე სკოლის სხვა მოსწავლის საჩივრის 
საფუძველზე იგივე მასწავლებელთან მიმართებაში, 1970-იან წლებში მომხდართან დაკავშირებით. 
მასწავლებელი გასამართლდა 21 სექსუალური ძალადობის ბრალდების საფუძველზე. მას ბრალად 
ედებოდა 386 დანაშაული. მხოლოდ სასამართლოზე მოწმეების ჩვენების მოსმენის დროს დააკავშირა 
მომჩივანმა თავისი ფსიქოლოგიური პრობლემები ადრე განხორციელებულ ძალადობასთან. ასე, 1998 
წელს, ძალადობის ფაქტიდან 25 წლის შემდეგ, მან შეიტანა სარჩელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ სკოლის 
არასათანადო კონტროლის და ძალადობის დაშვების ბრალდებით (რასაც, როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, 
ადგილი ჰქონდა 1962 წლიდან, ანუ, 11 წლით ადრე, ვიდრე ეს მას მოუვიდოდა); ასევე დააკისრა 
პასუხისმგებლობა ამ მასწავლებლის სამსახურში აყვანისთვის და თავისი სხეულის ხელშეუხებლობის 
კონსტიტუციური უფლების დარღვევისთვის.

19. ამ  მოვლენებს ადგილი ჰქონდა ბავშვის უფლებების გაეროს კონვენციის შემუშავებამდე, გადაწყვეტი-
ლების მიღებისას სასამართლო ციტირებდა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციისა და 
სამოქალაქო და პოლიტიკური საერთაშორისო პაქტის ადრე არსებულ სისტემას, რომლის თანახმადაც 
სახელმწიფოს ევალება ბავშვების დაცვა არასათანადო მოპყობისგან და სათანადო სოციალური პროგრამების 
შექმნა ძალადობის პრევენციისა და დაზარალებულთა მკურნალობის მიზნით.
20. რაც შეეხება ამ შემთხვევის ისტორიულ ხასიათს, სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა შეფასდეს იმდროინდელი (1973 წ.) ფაქტებიდან და სტანდარტებიდან 
გამომდინარე, მიუხედავად დღევანდელი საზოგადოებრივი ცნობიერებისა განათლების სფეროში 
არასრულწლოვანთა მიმართ სექსუალური ძალადობის რისკის შესახებ, რაც განპირობებულია ამ საკითხზე 
საჯარო დისკუსიების ჩატარებით, მათ შორის ირლანდიაში. სასამართლომ მიიჩნია, რომ 1973 წლამდე 
მიღებულ საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებში ხაზგასმულია, რომ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს 
განსაკუთრებული ზომები ბავშვების დასაცავად. 

21. სასამართლომ შეისწავლა ისტორიული კონტექსტი - ამჟამინდელ ანგარიშში ასახული სტატისტიკური 
მონაცემები ბიჭების და გოგონების მიმართ სექსუალური დანაშაულის ზრდის შესახებ (სადაც შეინიშნება 
ბავშვების მიმართ სექსუალური დანაშაულის სასამართლო დევნის სტაბილური ზრდა 1970 წლამდე) - და 
გამოიტანა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ იმ დროს სახელმწიფოს გააჩნდა პრობლემის საკმარისი 
მტკიცებულება, რათა სცოდნოდა რისკის შესახებ და ვალდებული იყო (მე-3 მუხლის თანახმად - 
არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა) მიეღო ზომები მომჩივანის დასაცავად.

22. ერთერთი განსხვავებული მოსაზრება ეფუძნებოდა იმ კონცეფციას, რომ სახელმწიფოს მიერ 
ვალდებულების დროის ათვლა დაიწყო მაშინ, როცა საჩივარი ოფიციალურად შევიდა სახელმწიფო 
ორგანოში (პოლიციაში) და როცა, ამ შემთხვევაში, სახელმწიფომ მყისიერად იმოქმედა.
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winamdebare dokumentSi gamoyenebuli terminebi da warmodgenili masala  ar aris gamiznuli 

gamoxatavdes gaeros bavSvTa fondis oficialur Tvalsazriss.

madlobas vuxdiT gaeros adamianis uflebaTa umaRlesi komisris ofiss Semdegi dokumentebis 

qarTuli Targmanis mowodebisaaTvis: gaero-s saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa 

mier Cadenil danaSaulTan dakavSirebiT (riadis saxelmZRvanelo principebi), gaero-s mi ni-

ma lu ri stan dar tu li we se bi ar asrul wlo van Ta mi marT mar Tlmsa ju le bis gan xor ci e le bis 

Sesaxeb (`pekinuri wesebi~), gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil 

arasrulwlovanTa dasacavad. 

© gaeros bavSvTa fondi,  2011 weli

gaeros bavSvTa fondis saqarTvelos warmomadgenloba

misamarTi: erisTavis q. 9

tel: 995 32 – 25 11 30, 23 23 88

el-fosta: tbilisi@unicef.org 
www.unicef.org/georgia

daibeWda evrokavSiris mier dafinansebuli proeqtis farglebSi.
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bavSvis uflebaTa konvencia

preambula

winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebi

miiCneven ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis mier deklarirebuli principebis Ses-

abamisad sazogadoebis yvela wevris Rirsebis, Tanaswori da xelSeuvali uflebebis aRiareba 

aris dedamiwaze Tavisuflebis, samarTlianobisa da mSvidobis uzrunvelyofis safuZveli,

mxedvelobaSi iReben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciis xalxebma wesdebaSi cxady-

ves TavianTi erTguleba adamianis ZiriTadi uflebebis, adamianis pirovnebis Rirsebisa da 

Rirebulebisadmi da mtkiced aqvT gadawyvetili meti Tavisuflebis pirobebSi xeli Seuwyon 

socialur progressa da cxovrebis pirobebis gaumjobesebas,

aRiareben ra, rom gaerTianebuli erebis organizaciam adamianis uflebaTa sayovelTao 

deklaraciaSi da adamianis uflebaTa Sesaxeb saerTaSoriso paqtebSi gamoacxada, rom yo-

vel adamians unda hqondes am dokumentebSi miTiTebuli yvela ufleba da Tavisufleba ga-

nurCevlad iseTi niSnebisa, rogoricaa rasa, kanis feri, sqesi, ena, religia, politikuri Tu 

sxva mrwamsi, erovnuli Tu socialuri warmoSoba, qonebrivi mdgomareoba, dabadeba Tu sxva 

viTarebani,

iTvaliswineben ra, rom adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciaSi gaerTianebuli ere-

bis organizaciam gamoacxada bavSvTa ufleba, gansakuTrebuli mzrunvelobiT iyvnen gare-

mosilni,

darwmunebuli arian ra, rom ojaxi, rogorc sazogadoebis ZiriTadi ujredi da misi wevre-

bis, gansakuTrebiT ki bavSvebis, zrdisa da keTildReobis bunebrivi garemo, aucilebelad 

unda iyos daculi da mas aucileblad unda gaewios Tanadgoma, raTa man Tavis Tavze srulad 

aiRos sazogadoebrivi valdebulebani,

aRiareben ra, rom bavSvis pirovnebis sruli da harmoniuli ganviTarebisaTvis aucilebelia 

igi izrdebodes ojaxur garemoSi, bednierebis, siyvarulis da urTierTgagebis atmosfer-

oSi,

miaCniaT ra, rom bavSvi srulyofilad unda iyos momzadebuli sazogadoebaSi damoukide-

beli cxovrebisaTvis da aRizardos gaerTianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gacxade-

buli idealebis, gansakuTrebiT ki mSvidobis, adamianis Rirsebis pativiscemis, Semwynare-

blobis, Tavisuflebis, Tanasworobisa da solidarobis suliskveTebiT,

mxedvelobaSi iReben ra, rom bavSvis aseTi gansakuTrebuli dacvis aucilebloba gaTval-

iswinebulia bavSvis uflebaTa Jenevis 1924 wlis deklaraciiT, 1959 wlis 20 noembers gener-

aluri asambleis mier miRebuli bavSvis uflebaTa deklaraciiT da aRiarebulia adamianis 

uflebaTa sayovelTao deklaraciiT, moqalaqeobrivi da politikuri uflebebis saerTaSo-

riso paqtiT (kerZod, misi 23-e da 24-e muxlebiT), ekonomikuri, socialuri da kulturuli 

uflebebis saerTaSoriso paqtiT (kerZod,  me-10 muxliT), agreTve bavSvTa keTildReobis 

sakiTxebze momuSave specializebuli dawesebulebebisa da saerTaSoriso organizaciebis 

Sesabamisi dokumentebiT,

mxedvelobaSi iReben ra bavSvis uflebaTa deklaraciis miTiTebas, rom `bavSvs, misi fiziku-

ri da gonebrivi moumwifeblobis gamo, esaWiroeba specialuri dacva da zrunva, Sesatyvisi 

samarTlebrivi dacvis CaTvliT, rogorc dabadebamde, ise dabadebis Semdeg~,

eyrdnobian ra deklaraciis debulebebs im socialuri da samarTlebrivi principebis Ses-

axeb, romlebic moicavs bavSvebis dacvasa da keTildReobas, gansakuTrebiT erovnul da 

saerTaSoriso doneze bavSvTa aRsazrdelad gadacemisa da Svilad ayvanisas, arasrulwlov-
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anTa mimarT marTlmsajulebis aRsrulebis gaerTianebuli erebis organizaciiseul  min-

imalur standartul wesebs (“pekinis wesebi”), gansakuTrebul viTarebaSi da SeiaraRebuli 

konfliqtebis dros qalTa da bavSvTa dacvis Sesaxeb deklaracias,

aRiareben ra, rom msoflios yvela qveyanaSi arian bavSvebi, romlebic cxovroben gan-

sakuTrebiT rTul pirobebSi da rom aseTi bavSvebi saWiroeben gansakuTrebul yuradRebas,

saTanadod iTvaliswineben ra bavSvis dacvisa da harmoniuli ganviTarebisaTvis yoveli 

xalxis tradiciebisa da kulturuli faseulobebis mniSvnelobas,

aRiareben ra yvela qveyanaSi, kerZod, ganviTarebad qveynebSi bavSvTa cxovrebis gaumjobese-

bisaTvis saerTaSoriso TanamSromlobis mniSvnelobas,

SeTanxmdnen Semdegze:

nawili I

muxli 1

winamdebare konvenciis miznebisaTvis bavSvad iTvleba 18 wlamde asakis yoveli adamiani, 

Tuki romelime qveynis kanonmdeblobis mixedviT bavSvi ufro adre ar aRwevs srulwlovane-

bas.

muxli 2

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da uzrunvelyofen maTi iurisdiqciis fargleb-

Si myofi TiToeuli bavSvis yvela uflebas, romelic winamdebare konveciiTaa gaTval-

iswinebuli,  nebismieri saxis diskriminaciis gareSe, rasis, kanis feris, sqesis, enis, re-

ligiis, politikuri Tu sxva mrwamsis, erovnuli, eTnikuri Tu socialuri warmoSobis, 

qonebrivi mdgomareobis, bavSvis, misi mSoblebisa da kanonieri meurveebis janmrTelo-

bisa da dabadebis mdgomareobis an sxva ram viTarebis ganurCevlad.

2. monawile saxelmwifoebi yovelgvar aucilebel zomas Rebuloben diskriminaciis yvela 

im formisa da sasjelisagan bavSvis dacvis uzrunvelsayofad, romlebic ukavSirdeba 

bavSvis, bavSvis mSoblebis, kanonieri meurveebis an ojaxis sxva wevrTa statuss, saqmi-

anobas, maT mier gamoTqmul Sexedulebebs da maT gamJRavnebul mrwamss.

muxli 3

1. bavSvis mimarT nebismier qmedebaTa ganxorcielebisas, miuxedavad imisa, Tu vin aris maTi 

ganmaxorcielebeli, - saxelmwifo Tu kerZo dawesebulebebi, romlebic muSaoben so-

cialuri uzrunvelyofis sakiTxebze, sasamarTloebi, administraciuli Tu sakanonmde-

blo organoebi - upirvelesi yuradReba eTmoba bavSvis interesebis dacvis ukeT uzrun-

velyofas.

2. monawile saxelmwifoebi, iTvaliswineben ra bavSvis mSoblis, bavSvis mimarT pasuxismge-

blobis mtvirTveli kanonieri meurveebisa da sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, 

valdebulebas iReben uzrunvelyon bavSvi iseTi dacviTa da mzrunvelobiT, romelic 

aucilebelia misi keTildReobisaTvis da amisaTvis iReben yvela sakanonmdeblo da ad-

ministraciul zomas.

3. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvisaTvis zrunvaze an mis dacvaze pa-

suxismgebeli dawesebulebebi, samsaxurebi an organoebi Seesabamebodnen kompetenturi 

organoebis mier dawesebul normebs, kerZod, usafrTxoebisa da janmrTelobis dac-

vis sferoSi maTi personalis ricxobriobisa da vargisianobis, agreTve kompetenturi 

zedamxedvelobis TvalsazrisiT.
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muxli 4

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel sakanonmdeblo, administraciul da 

sxvagvar zomas winamdebare konvenciiT aRiarebul uflebaTa gansaxorcieleblad. monawile 

saxelmwifoebi ekonomikur, socialur da kulturul uflebaTa realizaciisaTvis aseT 

zomebs Rebuloben maT xelT arsebuli resursebis maqsimaluri gamoyenebiT, aucileblobis 

SemTxvevaSi ki - saerTaSoriso TanamSromlobis farglebSi.

muxli 5

monawile saxelmwifoebi pativs miageben mSoblebisa da Sesabamis SemTxvevebSi adgilobri-

vi adaT-wesebis Sesatyvisad farTod gagebuli ojaxis wevrebis an Temis, meurveebisa da 

sxva pirebis uflebebsa da movaleobebs, romlebic kanonis mixedviT pasuxismgebelni arian 

bavSvze, imaze, rom saTanadod xelmZRvanelobdnen bavSvs winamdebare konvenciiT aRiare-

bul uflebaTa ganxorcielebaSi da akeTebdnen amas bavSvis unarTa  ganviTarebis gaTval-

iswinebiT.

muxli 6

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom yovel bavSvs aqvs sicocxlis xelSeuxebeli 

ufleba.

2. monawile saxelmwifoebi SesaZleblobisamebr maqsimalurad uzrunvelyofen bavSvis si-

cocxlis SenarCunebasa da jansaR ganviTarebas.

muxli 7

1. bavSvi registracias gadis dabadebisTanave da mas dabadebidanve gaaCnia ufleba, hqondes 

saxeli da SeiZinos moqalaqeoba, agreTve, ramdenadac es SesaZlebelia, uflebamosilia 

icnobdes Tavis mSoblebs da garemosili iyos maTi mzrunvelobiT.

2. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen am uflebaTa ganxorcielebas sakuTari erovnu-

li kanonmdeblobis Sesatyvisad da Tavisi movaleobebis Sesrulebas am sferoSi Sesabami-

si saerTaSoriso dokumentebis Tanaxmad, kerZod, im SemTxvevaSi, Tuki sxvagvarad bavSvs 

ar eqneba moqalaqeoba.

muxli 8

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben pativi scen bavSvis uflebas, SeinarCunos 

Tavisi individualoba, moqalaqeobis, saxelisa da ojaxuri kavSirebis CaTvliT, rogorc 

es gaTvaliswinebulia kanoniT da ar dauSvan amaSi kanonsawinaamRdego Careva.

2. Tu bavSvi ukanonod kargavs Tavisi individualobis nawils an mis yvela elements, 

monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen mas aucilebeli mfarvelobiT da daxmarebas 

aRmouCenen misi individualobis uswrafesi aRdgenisaTvis.

muxli 9

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom bavSvi ar daSordes Tavis mSoblebs maTi 

survilis sawinaaRmdegod, im SemTxvevaTa gamoklebiT, roca kompetenturi organoebi, 

sasamarTlo gadawyvetilebis Tanaxmad, saTanado kanonisa da proceduris Sesabamisad 

gansazRvraven, rom aseTi daSoreba aucilebelia da ukeT emsaxureba bavSvis interesebs. 
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es SeiZleba aucilebeli gaxdes ama Tu im konkretul SemTxvevaSi, magaliTad, roca mSo-

blebi sastikad eqcevian bavSvs da ar zrunaven masze, an roca mSoblebi cxovroben cal-

calke da aucilebelia bavSvis sacxovrebeli adgilis Taobaze gadawyvetilebis miReba.

2. am muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, nebismieri ganxilvis dros yvela dainteresebul 

mxares SesaZlebloba eZleva, monawileoba miiRos saqmis ganxilvaSi da gamoTqvas saku-

Tari mosazrebebi.

3. monawile saxelmwifoebi pativs scemen erT an orive mSobels dacilebuli bavSvis ufle-

bas, regularuli piradi urTierTobebi da pirdapiri kontaqtebi hqondes orive mSo-

belTan, im SemTxvevis garda, roca es ewinaamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs.

4. im SemTxvevaSi, roca aseTi daSoreba gamomdinareobs monawile saxelmwifoTa romelime 

gadawyvetilebidan, anu roca saqme exeba, magaliTad, erTi an orive mSoblis an bavSvis 

dapatimrebas, gasaxlebas, deportacias an sikvdils (mocemuli piris saxelmwifo gamge-

blobaSi yofnisas nebismieri mizeziT gamowveuli sikvdilis CaTvliT), monawile saxelm-

wifo aseT mSoblebs, bavSvs an, Tu es aucilebelia, ojaxis sxva wevrs maTi TxovniT aZlevs 

aucilebel informacias ojaxidan wasuli wevris/wevrebis adgilsamyofelis Sesaxeb, Tu 

am informaciis micema zians ar ayenebs bavSvis keTildReobas. monawile saxelmwifoebi 

SemdgomSi uzrunvelyofen, rom aseTi Txovna TavisTavad ar iwvevdes Sesabamisi pirisaT-

vis (pirTaTvis) arasasurvel Sedegebs.   

muxli 10

1. monawile saxelmwifoTa mier me-9 muxlis 1-li punqtiT Tavis Tavze aRebuli valde-

bulebis Sesabamisad, bavSvis an misi mSoblis gancxadeba ojaxis gamTlianebis mizniT 

monawile saxelmwifoSi Sesvlis an iqidan gasvlis Taobaze monawile saxelmwifoebma 

unda ganixilon pozitiurad, humanurad da operatiulad. monawile saxelmwifoebi Sem-

dgomSi uzrunvelyofen, rom aseTi Txovnis wardgenas ar mohyves arasasurveli Sedegebi 

ganmcxadeblis an maTi ojaxis wevrebisaTvis.

2. bavSvs, romlis mSoblebic sxvadasxva saxelmwifoSi cxovroben, ufleba gaaCnia, gan-

sakuTrebuli viTarebis garda, regularuli piradi urTierTobebi da pirdapiri kon-

taqtebi hqondes orive mSobelTan. am mizniT monawile saxelmwifoebi, me-9 muxlis 1-li 

punqtis Sesabamisad, pativs scemen bavSvisa da misi mSoblebis uflebas datovon nebism-

ieri qveyana, sakuTari qveynis  CaTvliT, da dabrundnen Tavis qveyanaSi. nebismieri qvey-

nis datovebis uflebis mimarT moqmedebs mxolod iseTi SezRudvebi, romlebic dadge-

nilia kanoniT da aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, sazogadoebrivi wesrigis (ordre 
public), mosaxleobis janmrTelobis an zneobis, an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis 

dacvisaTvis da SeTavsebadia winamdebare konvenciaSi aRiarebul sxva uflebebTan.  

muxli 11

1. monawile saxelmwifoebi Rebuloben zomebs bavSvTa ukanonod gadaadgilebis an sazR-

vargareT maTi ukanonod datovebis winaaRmdeg sabrZolvelad.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi xels uwyoben ormxrivi an mravalmxrivi SeTanxmebebis 

dadebas an moqmed SeTanxmebebTan SeerTebas. 

muxli 12

1. monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen sakuTari Sexedulebebis Camoyalibebis unaris 

mqone bavSvis uflebas, Tavisuflad gamoTqvas Tavisi Sexedulebebi nebismier sakiTxze, 

romelic mas exeba, amasTan, bavSvis Sexedulebebs saTanado yuradReba eTmoba misi asaki-

sa da simwifis Sesabamisad.
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2. am mizniT bavSvs, kerZod, eZleva SesaZlebloba, mousminon mas sasamarTlo Tu adminis-

traciuli wesiT nebismieri saqmis ganxilvisas, romelic bavSvs exeba, rogorc uSualod, 

aseve warmomadgenlis an Sesabamisi organos meSveobiT, erovnuli kanonmdeblobis pro-

cesualuri normebiT gaTvaliswinebuli wesiT.

muxli 13

1. bavSvs ufleba aqvs Tavisuflad gamoTqvas Tavisi azri; es ufleba moicavs Tavisufle-

bas, sazRvrebis arsebobis miuxedavad moiZios, miiRos an gadasces nebismieri saxis in-

formacia an idea zepiri, werilobiTi Tu beWduri formiT, bavSvis arCevanisamebr.

2. am uflebis ganxorcieleba, SesaZloa, erTgvarad SeizRudos, magram es SezRudva ka-

noniT gaTvaliswinebuli da aucilebeli unda iyos:

a) sxva pirTa uflebebisa da reputaciis pativiscemisaTvis;

b) saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi wesrigis (ordre public), an mosaxleobis janmrT-

elobis an zneobis dacvisaTvis.

muxli 14

1. monawile saxelmwifoebi pativs scemen bavSvis azris, sindisis da religiuri rwmenis Ta-

visuflebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen mSobelTa da Sesabamis SemTxvevaSi kanonier meur-

veTa uflebebsa da movaleobebs, uxelmZRvanelon bavSvs misi uflebebis im meTodiT 

ganxorcielebaSi, romelic Seesatyviseba bavSvis ganviTarebad unarebs.

3. religiuri aRmsareblobis an rwmenis Tavisufleba SeiZleba daeqvemdebaros mxolod 

im SezRudvebs, romlebic dadgenilia kanoniT da aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis, 

sazogadoebrivi wesrigis, mosaxleobis zneobisa da janmrTelobis an sxva pirTa ZiriTa-

di uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 15

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, sargeblobdes  asociaciebisa da mS-

vidobiani Sekrebebis TavisuflebiT.

2. mocemuli uflebis ganxorcielebis mimarT ar SeiZleba dawesdes  raime SezRudva, garda 

SezRudvebisa, romlebic dawesdeba kanonis Sesabamisad da aucilebelia demokratiul 

sazogadoebaSi saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi usafrTxoebis, sazogadoe-

brivi wesrigis (ordre public) interesebisaTvis, an mosaxleobis janmrTelobis an zneobis, 

an sxva pirTa uflebebisa da Tavisuflebis dacvisaTvis.

muxli 16

1. arc erTi bavSvi ar SeiZleba iyos piradi da ojaxuri cxovrebis, sacxovrebeli binis 

xelSeuxeblobis an korespondenciis saidumloebis uflebaTa mis mier ganxorcielebaSi 

TviTneburi an ukanono Carevis, an misi Rirsebisa da reputaciis ukanono xelyofis obi-

eqti.

2. bavSvs ufleba aqvs, kanoniT iyos daculi msgavsi Carevis an xelyofisagan.
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muxli 17

monawile saxelmwifoebi aRiareben masobrivi informaciis saSualebaTa mniSvnelovan 

rols da uzrunvelyofen bavSvisaTvis sxvadasxva erovnuli da saerTaSoriso wyaroebiT 

gavrcelebuli informaciisa da masalebis misawvdomobas, gansakuTrebiT iseTi infor-

maciisa da masalebisa, romlebic mimarTulia bavSvis socialuri, sulieri da moraluri 

keTildReobisaken, agreTve jansaRi fizikuri da fsiqikuri ganviTarebis xelSewyobisaken. 

am mizniT monawile saxelmwifoebi - 

a) axdenen masobrivi informaciis saSualebebiT im informaciisa da masalebis gavrcelebis 

waxalisebas, romelic sasargebloa bavSvis socialuri da kulturuli ganviTarebis 

TvalsazrisiT da gamoxatavs 29-e muxlis suliskveTebas;

b) axdenen saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebas sxvadasxva kulturuli, erovnuli 

da saerTaSoriso wyaroebidan mopovebuli  amgvari informaciisa da masalebis momza-

debis, gacvlisa da gavrcelebis mizniT;

g) axdenen sabavSvo literaturis gamocemisa da gavrcelebis waxalisebas.

d) axdenen masobrivi informaciis saSualebebis waxalisebas, raTa maT  gansakuTrebuli yu-

radReba dauTmon im bavSvis enobriv moTxovnilebebs,   romelic miekuTvneba romelime 

umciresobis jgufs an mkvidr    mosaxleobas;

e) axdenen im saxis informaciisa da masalebisagan bavSvis dacvis saTanado principebis Se-

muSavebis waxalisebas, romelic sazianoa misi keTildReobisaTvis, me-13 da me-18 muxle-

bis debulebaTa gaTvaliswinebiT.  

    

muxli 18

1. monawile saxelmwifoebi yvelafers akeTeben, raTa uzrunvelyon bavSvis aRzrdasa da 

ganviTarebaze orive mSoblis saerTo da Tanabari pasuxismgeblobis principis aRiareba. 

mSoblebs an Sesabamis SemTxvevebSi kanonier meurveebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismge-

bloba bavSvis aRzrdasa da ganviTarebaze, bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi war-

moadgens maTi zrunvis mTavar sagans.

2. winamdebare konvenciaSi gamokveTil uflebaTa ganxorcielebis garantiis Seqmnisa da 

xelSewyobis mizniT monawile saxelmwifoebi saTanado daxmarebas uweven mSoblebsa da 

kanonier meurveebs maTi movaleobis SesrulebaSi, aRzardon bavSvi da uzrunvelyofen 

sabavSvo dawesebulebaTa qselis ganviTarebas.

3. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas Rebuloben imis uzrunvelsayofad, 

rom bavSvebs, romelTa mSoblebic muSaoben, ufleba hqondeT isargeblon maTTvis gan-

kuTvnili samsaxurebiTa da dawesebulebebiT, romelTac bavSvTa movla-patronoba ekis-

rebaT.

muxli 19

1. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel sakanonmdeblo, administraciul, socialur 

da saganmanaTleblo zomas Rebuloben im mizniT, raTa bavSvi daicvan mSoblebis, kanon-

ieri meurveebis an bavSvze mzrunveli nebismieri sxva piris mxridan yvelanairi formis 

fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobisagan, Seuracxyofisa Tu borotad gamoyenebisa-

gan, mzrunvelobis moklebisa Tu daudevari mopyrobisagan, uxeSi moqcevisa Tu eqsplua-

taciisagan, seqsualuri borotebis CaTvliT.

2. dacvis aseTi RonisZiebebi aucileblobis SemTxvevaSi moicavs efeqtur procedurebs 

socialuri programebis SemuSavebisaTvis im mizniT, raTa aucilebeli mxardaWera aR-

mouCinon bavSvs da im pirebs, vinc masze zrunavs, agreTve xeli Seuwyon bavSvTa mimarT 

sastiki damokidebulebis zemoTaRniSnuli gamovlinebebis Tavidan acilebis, winaswari 
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gamomJRavnebis, Setyobinebis, gansaxilvelad gadacemis, gamoZiebis, mkurnalobis da 

sxva RonisZiebebis ganxorcielebas,  aucileblobis SemTxvevaSi ki - sasamarTlo proce-

duris aRZvras.  

muxli 20

1. bavSvs, romelic droebiT an mudmivad moklebulia ojaxur garemos, anda, misive yvelaze 

WeSmariti interesebidan gamomdinare, ar SeiZleba darCes aseT garemoSi, ufleba aqvs 

saxelmwifos gansakuTrebuli mfarvelobiTa da daxmarebiT sargeblobdes.

2. monawile saxelmwifoebi TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad uzrunve-

lyofen aseTi bavSvis mimarT mzrunvelobis formis Secvlas.

3. aseTi mzrunveloba SeiZleba moicavdes, kerZod, bavSvis aRsazrdelad gadacemas, mus-

limanuri samarTlis “kafalas”,  Svilad ayvanas an aucileblobis SemTxvevaSi bavSvTa 

movla-patronobisaTvis mowodebul  Sesabamis dawesebulebaSi mis moTavsebas. mzrunv-

elobis formis Secvlis variantebis ganxilvisas aucilebelia saTanadod iqnes gaTval-

iswinebuli bavSvis aRzrdis memkvidreobiTobis sasurveloba da misi eTnikuri warmoma-

vloba, religiuri da kulturuli kuTvnileba da mSobliuri ena.

muxli 21

monawile saxelmwifoebi, romlebic aRiareben an Tanxmdebian Svilad ayvanis sistemis arse-

bobas, uzrunvelyofen, rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebi gaTvaliswinebuli iqnes 

uwinares yovlisa, da isini:

a) uzrunvelyofen, rom bavSvis Svilad ayvanis nebarTvas iZleodes mxolod kompeten-

turi xelisufleba, romelic saTanado kanonebisa da procedurebis Sesabamisad da 

saqmesTan dakavSirebuli sarwmuno informaciis safuZvelze gansazRvravs, rom Svilad 

ayvana dasaSvebia mSoblebTan, naTesavebTan da kanonier meurveebTan mimarTebaSi bavS-

vis statusis gaTvaliswinebiT da rom, Tu es saWiroa, dainteresebuli pirebi Segnebu-

lad daTanxmdnen Svilad ayvanas iseTi konsultaciis safuZvelze, rogoric SeiZleba 

aucilebeli iyos;

b) aRiareben, rom Svilad ayvana sxva qveyanaSi SeiZleba ganxiluli iqnes, rogorc bavS-

vis movlis alternatiuli saSualeba, Tu bavSvi ar SeiZleba aRsazrdelad gadaeces an 

SeuerTdes ojaxs, romelic SeZlebda uzrunveleyo misi aRzrda an Svilad ayvana da Tu im 

qveyanaSi, sadac bavSvi daibada, SeuZlebelia misi Sesaferisi ramenairi movla-patrono-

bis uzrunvelyofa;

g) uzrunvelyofen, rom sxva qveyanaSi bavSvis Svilad ayvanis SemTxvevaSi arsebobdes ise-

Tive garantiebi da normebi, rogoric arsebobs qveynis SigniT Svilad ayvanis dros;

d) iReben yvela aucilebel zomas imis uzrunvelsayofad, rom sxva qveyanaSi Svilad ayva-

nis dros am saqmesTan dakavSirebul pirebs ar mieceT gaumarTlebeli finansuri mogebis 

miRebis saSualeba;

e) aucilebel SemTxvevaSi xels uwyoben winamdebare muxlis miznebis miRwevas ormxrivi da 

mravalmxrivi xelSekrulebebisa da SeTanxmebebis dadebis gziT da cdiloben am safuZ-

velze uzrunvelyon, rom bavSvis mowyoba sxva qveyanaSi xorcieldebodes kompetenturi 

xelisuflebis an organoebis mier.

muxli 22

1. monawile saxelmwifoebi aucilebel zomebs iReben, raTa uzrunvelyon, rom bavSvma, 

romelsac surs miiRos ltolvilis statusi an romelic Sesatyvisi saerTaSoriso an 

saSinao samarTlisa da procedurebis ZaliT iTvleba ltolvilad da romelsac Tan ax-
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lavs an ar axlavs mSoblebi an nebismieri sxva piri, isargeblos saTanado dacviTa da hu-

manitaruli daxmarebiT winamdebare konveciaSi da adamianis uflebebisadmi miZRvnil im 

sxva saerTaSoriso an humanitarul dokumentebSi aRiarebuli uflebebis gamoyenebisas, 

romelTa monawileni arian aRniSnuli saxelmwifoebi.

2. am mizniT monawile saxelmwifoebi, roca amas aucileblad miiCneven, xels uwyoben gaer-

Tianebuli erebis organizaciisa da im sxva kompetenturi samTavrobaTaSoriso an arasam-

Tavrobo organizaciebis mcdelobas, romlebic TanamSromloben gaerTianebuli erebis 

organizaciasTan, daicvan aseTi bavSvi, daexmaron mas da moZebnon nebismieri ltolvi-

li bavSvis mSoblebi Tu ojaxis sxva wevrebi, raTa miiRon misi ojaxTan SeerTebisaTvis 

aucilebeli informacia. im SemTxvevaSi, roca ar xerxdeba mSoblebis an ojaxis sxva 

wevrebis moZebna, maSin bavSvi, rogorc amas iTvaliswinebs winamdebare konvencia, uzrun-

velyofilia iseTive dacviT, rogoriTac sxva nebismieri bavSvi, romelic raime mizezis 

gamo mudmivad an droebiT moklebulia ojaxur garemos.

muxli 23

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom gonebrivad an fizikurad SezRuduli SesaZle-

blobebis mqone bavSvi srulfasovnad da Rirseulad unda cxovrobdes imgvar pirobeb-

Si, romlebic uZlierebs mas Rirsebis grZnobas, sakuTari Tavis rwmenas da uadvilebs 

sazogadoebis cxovrebaSi aqtiur monawileobas.

2. monawile saxelmwifoebi aRiareben SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis uflebas, 

sargeblobdes gansakuTrebuli mzrunvelobiT da saTanado resursebis arsebobis piro-

bebSi, axaliseben da uzrunvelyofen am uflebis mqone bavSvisaTvis da mis mimarT mzrun-

velobaze pasuxismgebeli pirebisaTvis iseTi daxmarebis gawevas, rogorsac iTxovdnen 

da romelic Seesabameba bavSvisa da misi mSoblebis, an im sxva pirTa mdgomareobas, rom-

lebic uzrunvelyofen bavSvze mzrunvelobas.

3. SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvis gansakuTrebul saWiroebaTa aRiarebis niS-

nad, winamdebare muxlis me-2 punqtis Sesabamisad, daxmareba, mSoblebisa da bavSvze mz-

runvelobis uzrunvelmyofi sxva pirebis finansuri resursebis gaTvaliswinebiT Se-

Zlebisdagvarad ufasoa, da miznad isaxavs SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvs 

misces imis  efeqturi SesaZlebloba, rom man isargeblos saganmanaTleblo, samedicino, 

janmrTelobis aRmdgeni, profesiuli da SromiTi saqmianobisaTvis  saWiro momsaxure-

biT da dasvenebis saSualebebiT, rac bavSvs maqsimalurad srulad CarTavs socialur 

cxovrebaSi da xels Seuwyobs misi pirovnebis ganviTarebas, rac kulturuli da sulieri 

TvalsazrisiT mis zrdasac moicavs.

4. monawile saxelmwifoebi saerTaSoriso TanamSromlobis suliskveTebiT xels uwyoben 

informaciis gavrcelebas SezRuduli SesaZleblobebis mqone bavSvebis profilaqti-

kuri jandacvisa da samedicino, fsiqologiuri da funqcionaluri mkurnalobis dargSi, 

saTanado reabilitaciis, zogadsaganmanaTleblo da profesiuli momzadebis meTode-

bze informaciis gavrcelebis CaTvliT, agreTve am informaciis xelmisawvdomobas imi-

saTvis, rom monawile saxelmwifoebma gaifarTovon am dargSi TavianTi SesaZleblobebi, 

codna da gamocdileba. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos 

ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 24

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, isargeblos janmrTelobis dacvis 

sistemis yvelaze ufro srulyofili momsaxurebiT da daavadebaTa mkurnalobisa da 

janmrTelobis aRdgenis saukeTeso saSualebebiT. monawile saxelmwifoebi cdiloben 

uzrunvelyon, rom arc erT bavSvs ar CamoerTvas ufleba, isargeblos janmrTelobis 

dacvis sistemis aseTi momsaxurebiT.
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2. monawile saxelmwifoebi cdiloben miaRwion mocemuli uflebis srul ganxorcielebas 

da, kerZod, aucilebel zomebs iReben:

a) CvilTa sikvdilianobis donisa da bavSvTa sikvdilianobis SemcirebisaTvis;  

b) yvela bavSvisaTvis aucilebeli samedicino daxmarebisa da janmrTelobis dacvis uz-

runvelyofisaTvis, imisaTvis, rom upiratesi yuradReba daeTmos pirveladi samedicino 

sanitaruli daxmarebis gawevas;

g) daavadebebTan da SimSilobasTan brZolisaTvis, maT Soris pirveladi samedicino-sani-

taruli daxmarebis farglebSi, advilad xelmisawvdomi teqnologiisa da sakmao sursa-

TiTa da sasmeli wyliT momaragebis gziT, garemos dabinZurebis saSiSroebisa da riskis 

gaTvaliswinebiT;

d) dedebisaTvis mSobiarobamde da mSobiarobis Semdgom periodSi janmrTelobis dacvis 

saTanado momsaxurebis gawevisaTvis;

e) sazogadoebis yvela fenis, kerZod, mSoblebisa da bavSvebisaTvis bavSvTa janmrTelobi-

sa da kvebis Sesaxeb informaciis miwodebis, ZuZuTi kvebis upiratesobebis gacnobis uz-

runvelyofisaTvis, higienis, bavSvis sacxovrebeli garemos sanitariis dacvisa da ube-

duri SemTxvevebis Tavidan acilebis, agreTve maTTvis ganaTlebis xelmisawvdomobisa da 

codnis gamoyenebaSi daxmarebis gawevisaTvis;

v) profilaqtikuri samedicino daxmarebis da ojaxis dagegmvis sferoSi saganmanaTleblo 

muSaobis gaSlisa da momsaxurebis ganviTarebisaTvis.

3. monawile saxelmwifoebi atareben yovelgvar efeqtur da aucilebel zomebs im tradici-

uli praqtikis aRmofxvrisaTvis, romelic uaryofiTad moqmedebs bavSvTa janmrTelo-

baze.

4. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben waaxalison saerTaSoriso TanamSromlo-

ba da ganaviTaron igi mocemul muxlSi aRiarebuli uflebis sruli ganxorcielebis Tan-

daTanobiT miRwevisaTvis. amasTan dakavSirebiT gansakuTrebuli yuradReba unda daeT-

mos ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 25

monawile saxelmwifoebi aRiareben kompetenturi organoebis mier movlis mizniT sameur-

veod gamwesebuli bavSvis uflebas, iyos daculi da isargeblos fizikuri Tu fsiqikuri 

mkurnalobiT; aRiareben bavSvis uflebas, periodulad xdebodes misTvis gaweuli mkurnalo-

bis da mis mimarT aseT meurveobasTan dakavSirebuli sxva pirobebis Sefaseba.

muxli 26

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben yoveli bavSvis uflebas, isargeblos socialuri 

uzrunvelyofis yvela sikeTiT, socialuri dazRvevis CaTvliT, da aucilebel zomebs 

iReben am uflebis sruli ganxorcielebisaTvis TavianTi erovnuli kanonmdeblobis Se-

sabamisad.

2. es SeRavaTebi  bavSvs eZleva aucileblobisamebr, misi da mis rCenaze pasuxismgebel pir-

Ta resursebisa da SesaZleblobebis, agreTve bavSvis mier an misi saxeliT am SeRavaTebis 

miRebasTan dakavSirebuli nebismieri sxva mosazrebis gaTvaliswinebiT.

muxli 27

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis uflebas, uzrunvelyofili iyos 

cxovrebis iseTi doniT, romelic aucilebelia misi fizikuri, gonebrivi, sulieri, zneo-

brivi da socialuri ganviTarebisaTvis.
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2. mSobels (mSoblebs) an bavSvis sxva aRmzrdelebs ekisrebaT ZiriTadi pasuxismgebloba, 

Tavisi unarisa da finansuri SesaZleblobebis farglebSi uzrunvelyon bavSvis ganviTa-

rebisaTvis saWiro cxovrebis pirobebi.

3. monawile saxelmwifoebi, erovnuli pirobebis Sesabamisad da TavianTi SesaZleblobebis 

farglebSi, aucilebel zomebs iReben imisaTvis, raTa daxmareba gauwion mSoblebsa da 

bavSvTa aRmzrdel sxva pirebs am uflebis ganxorcielebaSi, aucileblobis SemTxveva-

Si materialurad exmarebian da Tanadgomas uweven programebs, uwinaresad sakvebiT, 

tansacmliTa da sacxovrebliT uzrunvelyofis TvalsazrisiT.

4. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas axorcieleben imisaTvis, raTa uzrun-

velyon mSoblebis, an bavSvze finansurad pasuxismgebel sxva pirTa mier bavSvis rCenis 

aRdgena, rogorc monawile saxelmwifos SigniT, ise mis sazRvrebs gareT. kerZod, Tu 

bavSvze finansurad pasuxismgebeli piri da bavSvi cxovroben sxvadasxva saxelmwifoSi, 

monawile saxelmwifoebi xels uwyoben saerTaSoriso xelSekrulebebTan SeerTebas an 

aseTi xelSekrulebebis dadebas, agreTve sxva Sesabamisi SeTanxmebebis miRwevas.

muxli 28

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs aqvs ganaTlebis ufleba da Tanabari Ses-

aZleblobebis safuZvelze am uflebis TandaTanobiT ganxorcielebis mizniT isini, ker-

Zod:

a) aweseben ufaso da savaldebulo dawyebiT ganaTlebas;

b) xels uwyoben rogorc zogadi, ise profesiuli saSualo ganaTlebis sxvadasxva formebis 

ganviTarebas, uzrunvelyofen yvela bavSvisaTvis maT xelmisawvdomobas da Rebuloben 

iseT aucilebel zomebs, rogoricaa ufaso ganaTlebis SemoReba da aucileblobis Sem-

TxvevaSi finansuri daxmarebis gaweva;

g) yvela aucilebeli saSualebis gamoyenebiT uzrunvelyofen umaRlesi ganaTlebis xelmi-

sawvdomobas yvelasaTvis TiToeulis unaris Sesatyvisad;

d) uzrunvelyofen ganaTlebisa da profesiuli momzadebis sferoSi informaciisa da masa-

lebis xelmisawvdomobas yvela bavSvisaTvis;

e) Rebuloben zomebs skolebSi regularuli daswrebis xelSesawyobad da skolidan ganTe-

sil moswavleTa ricxvis Sesamcireblad.

2. monawile saxelmwifoebi yvela aucilebel zomas mimarTaven, raTa uzrunvelyon sas-

kolo disciplinis dacva im meTodebiT, romlebic bavSvis adamianuri Rirsebis pativis-

cemasa da winamdebare konvencias efuZneba.

3. monawile saxelmwifoebi axaliseben da aviTareben saerTaSoriso TanamSromlobas im 

sakiTxebSi, romlebic exeba ganaTlebas, kerZod, mTel msoflioSi umecrebisa da wera-

kiTxvis ucodinarobis likvidaciisa da samecniero-teqnikuri codnisa da swavlebis 

Tanamedrove meTodebis misawvdomobis xelSewyobis mizniT. amasTan dakavSirebiT gansa-

kuTrebuli yuradReba unda daeTmos ganviTarebadi qveynebis saWiroebebs.

muxli 29

1. monawile saxelmwifoebi eTanaxmebian imas, rom bavSvis ganaTleba mimarTuli unda iyos:

a) bavSvis pirovnebis, niWis, gonebrivi da fizikuri unarebis sruli ganviTarebisaken;

b) bavSvisaTvis adamianis uflebebisa da ZiriTadi Tavisuflebebisadmi, agreTve gaer-

Tianebuli erebis organizaciis wesdebaSi gancxadebuli principebisadmi pativiscemis 

gaRvivebisaken;

g) bavSvisaTvis Tavisi mSoblebisadmi, Tavisi kulturuli TviTmyofadobis, enis da faseu-
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lobebis pativiscemis Canergvisaken; bavSvis aRzrdisaken im qveynis erovnuli faseulo-

bebisadmi pativiscemis suliskveTebiT, romelSic is cxovrobs, aseve im qveynisa, said-

anac igi aris warmoSobiT; bavSvis pativiscemis gaRvivebisaken misi sakuTari civiliza-

ciisagan gansxvavebuli civilizaciisadmi;

d) Tavisufal sazogadoebaSi urTierTgagebis, mSvidobis, Semwynareblobis, qalisa da ma-

makacis, yvela xalxis, eTnikuri, erovnuli da religiuri jgufebis, maT Soris mkvidri 

mosaxleobis warmomadgenelTa mimarT Tanasworobisa da megobrobis suliskveTebiT 

bavSvis Segnebuli cxovrebisaTvis momzadebisaken;

e)  garemosadmi pativiscemis suliskveTebiT bavSvis aRzrdisaken.

2. winamdebare an 28-e muxlis arc erTi nawili ar zRudavs calkeuli pirebisa da organoe-

bis Tavisuflebas, Seqmnan saswavlo dawesebulebebi da uxelmZRvanelon maT winamdebare 

muxlis pirvel punqtSi mocemuli principebis mudmivi dacvisa da im moTxovnis gaTval-

iswinebiT, rom aseT saswavlo dawesebulebebSi miRebuli ganaTleba Seesabamebodes sax-

elmwifos mier dadgenil minimalur normebs.

muxli 30

im saxelmwifoebSi, sadac arseboben eTnikuri, religiuri an enobrivi umciresobebi an 

pirebi, romlebic mkvidr mosaxleobas miekuTvnebian, bavSvs, romelic aseT umciresobas an 

mkvidr mosaxleobas miekuTvneba, ar SeiZleba uari eTqvas uflebaze, rom Tavisi jgufis sxva 

wevrebTan erTad eziaros sakuTar kulturas, aRiaros Tavisi religia da Seasrulos misi 

wes-Cveulebebi, agreTve gamoiyenos mSobliuri ena.

muxli 31

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben, rom bavSvs gaaCnia dasvenebisa da Tavisufali drois 

qonis ufleba, misi asakisaTvis Sesaferis TamaSobebsa da gasarTob RonisZiebebSi monaw-

ileobis ufleba, agreTve ufleba, Tavisuflad monawileobdes kulturul cxovrebaSi, 

eziaros xelovnebas.

2. monawile saxelmwifoebi pativs scemen da axaliseben bavSvis uflebas, yovelmxrivi 

monawileoba miiRos kulturul da SemoqmedebiT cxovrebaSi, xels uwyoben misTvis sa-

Tanado da Tanaswori SesaZleblobebis Seqmnas kulturuli da SemoqmedebiTi saqmiano-

bisaTvis, Tavisufali droiT sargeblobisa da dasvenebisaTvis.

muxli 32

1. monawile saxelmwifoebi aRiareben bavSvis uflebas, daculi iyos ekonomikuri eqsplua-

taciisa da nebismieri iseTi samuSaos Sesrulebisagan, romelic SeiZleba emuqrebodes 

mis janmrTelobas da xels uSlides ganaTlebis miRebaSi, an zians ayenebdes mis janmrT-

elobas, fizikur, gonebriv, sulier, moralur da socialur ganviTarebas.

2. monawile saxelmwifoebi Rebuloben sakanonmdeblo, administraciul da socialur 

zomebs, atareben RonisZiebebs ganaTlebis sferoSi, raTa ganxorcieldes winamdebare 

muxli. am mizniT, xelmZRvaneloben ra sxva saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi deb-

ulebebiT, monawile saxelmwifoebi, kerZod:

a) adgenen samuSaoze miRebis minimalur asaks an minimalur asakebs;

b) gansazRvraven samuSao dRis xangrZlivobasa da Sromis pirobebTan dakavSirebul 

aucilebel moTxovnebs;

g) iTvaliswineben sasjelis Sesabamis saxeobebs an sxva sanqciebs winamdebare muxlis efeq-

turi ganxorcielebis uzrunvelsayofad.
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muxli 33

monawile saxelmwifoebi Rebuloben yvela aucilebel zomas, sakanonmdeblo, administraci-

uli da socialuri zomebis CaTvliT, agreTve RonisZiebebs ganaTlebis sferoSi, raTa da-

icvan bavSvebi Sesabamisi saerTaSoriso xelSekrulebebiT gansazRvruli narkotikuli sa-

Sualebebisa da fsiqotropuli nivTierebebis ukanono xmarebisagan da ar dauSvan bavSvebis 

gamoyeneba am nivTierebaTa kanonsawinaamRdego warmoebaSi an vaWrobaSi.

muxli 34

monawile saxelmwifoebi valdebulebas kisruloben, daicvan bavSvi seqsualuri eqspluata-

ciis da seqsualuri cdunebis yvela formisagan. am mizniT monawile saxelmwifoebi, kerZod, 

ormxriv da mravalmxriv erovnul doneebze Rebuloben yvela aucilebel zomas, raTa Tavi-

dan aicilon:

a) bavSvis dayolieba nebismier ukanono seqsualur qmedebaze an bavSvis iZuleba, monawil-

eobdes aseT qmedebaSi;

b) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba prostituciaSi an sxva ukanono seqsualur 

praqtikaSi;

g) eqspluataciis mizniT bavSvis gamoyeneba pornografiasa da pornografiul masalebSi.

muxli 35

monawile saxelmwifoebi erovnul, ormxriv da mravalmxriv doneebze Rebuloben yvela 

aucilebel zomas, raTa Tavidan aicilon bavSvTa motaceba, bavSvebiT vaWroba an maTi kon-

trabanda nebismieri miznebiT da nebismieri formiT.

muxli 36

monawile saxelmwifoebi bavSvs icaven eqspluataciis yvela sxva formisagan, romelic zians 

ayenebs bavSvis keTildReobis nebismier aspeqts.

muxli 37

monawile saxelmwifoebi uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iyos wamebis, saerTod, sastiki, araadamianuri an Rirsebis Semlaxveli 

mopyrobis an sasjelis msxverpli. arc sikvdiliT dasja, arc mudmivi patimroba, romel-

ic ar iTvaliswinebs ganTavisuflebis SesaZleblobas, ar SeiZleba Seefardos 18 wlamde 

asakis pirTa mier Cadenil danaSaulebebs;

b) arc erT bavSvs ar unda aRekveTos Tavisufleba ukanonod an TviTneburad. bavSvis da-

patimreba, dakaveba an cixeSi moTavseba xorcieldeba kanonis Tanaxmad da ganixileba, 

rogorc mxolod ukiduresi zoma rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi.

g) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs epyrobodnen humanurad da pirovnebis ganuyreli 

Rirsebis pativiscemiT, ise, rom gaTvaliswinebuli iyos misi asakis pirTa moTxovnile-

bebi. kerZod, yoveli TavisuflebaaRkveTili bavSvi unda gancalkevdes ufrosebisagan, 

Tu ar miiCneva, rom bavSvis yvelaze WeSmariti interesebisaTvis amis gakeTeba ar aris 

saWiro; bavSvs hqondes ufleba, kavSiri iqonios Tavis ojaxTan mimoweris an Sexvedrebis 

formiT, gansakuTrebul garemoebaTa gamoklebiT;

d) yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs hqondes ufleba, dauyonebliv miiRos samarTle-

brivi da sxva Sesabamisi daxmareba, agreTve ufleba, gaaprotestos misi Tavisuflebis 
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aRkveTis kanoniereba sasamarTlos an sxva kompetenturi damoukidebeli da miukerZoe-

beli organos winaSe da rom maT dauyonebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri 

aseTi procesualuri qmedebis Taobaze.

 muxli 38

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, pativi scen SeiaraRebuli konfliqtebis 

dros maT mimarT Zalis mqone saerTaSoriso humanitaruli samarTlis bavSvebTan dakav-

Sirebul normebs da uzrunvelyon maTi dacva.

2. monawile saxelmwifoebi iReben yvela SesaZlo zomas, raTa uzrunvelyon, rom 15 wels 

miuRweveli pirebi pirdapir ar monawileobdnen samxedro moqmedebebSi.

3. monawile saxelmwifoebi Tavs ikaveben TavianT SeiaraRebul ZalebSi yvela im piris 

gawvevisagan, romelTac ar miuRweviaT 15 wlis asakisaTvis. 15 wels gadacilebul im pir-

Ta gawvevisas, romelTac jer ar SesrulebiaT 18 weli, monawile saxelmwifoebi cdilo-

ben SearCion ufro asakovani pirebi.

4. SeiaraRebuli konfliqtebis dros samoqalaqo mosaxleobis dacvasTan dakavSirebuli 

saerTaSoriso humanitaruli samarTlis winaSe Tavisi valdebulebebis Sesabamisad, 

monawile saxelmwifoebi movaleni arian miiRon yvela aucilebeli zoma SeiaraRebul 

konfliqtebSi moxvedril bavSvTa dacvisa da movla-patronobis uzrunvelsayofad.

muxli 39

monawile saxelmwifoebi yvela zomas iReben, raTa xeli Seuwyon im bavSvis fizikur da 

fsiqologiur gajansaRebas da socialur reintegracias, romelic nebismieri saxis ugule-

belyofis, eqspluataciis an borotad gamoyenebis, wamebis, sastiki, araadamianuri da 

Rirsebis Semlaxveli mopyrobis, sasjelis an SeiaraRebuli konfliqtis msxverplia. aseTi 

gajansaReba da reintegracia unda xorcieldebodes bavSvis janmrTelobis, sakuTari Tavis 

pativiscemisa da Rirsebis grZnobis SenarCunebis uzrunvelmyof pirobebSi.

muxli 40

1. monawile saxelmwifoebi cnoben yoveli bavSvis uflebas, romelmac, rogorc Tvlian, 

daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebulia 

mis damrRvevad, rom misdami mopyroba xels uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniS-

vnelovnebis grZnobis ganviTarebas, ganumtkicebdes mas adamianis uflebebisadmi da sx-

vaTa ZiriTadi Tavisuflebebisadmi pativiscemas, iTvaliswinebdes bavSvis asaks da misi 

reintegraciis, sazogadoebaSi mis mier sasargeblo rolis SesrulebisaTvis xelSewyo-

bis sasurvelobas.

2. am mizniT da saerTaSoriso dokumentebis Sesabamisi debulebebis gaTvaliswinebiT 

monawile saxelmwifoebi, kerZod, uzrunvelyofen, rom:

a) arc erTi bavSvi ar iTvlebodes sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevad, mas 

bralad ar daedos misi darRveva da is ar iqnes aRiarebuli damnaSaved im qmedebis an ar-

qmedebis mizeziT, romlebic maTi Cadenis dros ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTa-

Soriso samarTliT;

b) yovel bavSvs, romelmac, rogorc Tvlian, daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, 

an brali edeba mis darRvevaSi, hqondes, sul cota, Semdegi garantiebi:

I) udanaSaulobis prezumpcia, sanam misi danaSauli ar iqneba damtkicebuli kanonis Ses-

abamisad;
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II) misi dauyovnebeli da uSualo informireba - aucileblobis SemTxvevaSi ki informireba 

mSoblebis an kanonieri meurveebis meSveobiT - misTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb da 

samarTlebrivi an sxva aucilebeli daxmarebis miReba Tavisi dacvis momzadebisa da ganx-

orcielebisaTvis;

III) kompetenturi, damoukidebeli an miukerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier 

samarTliani ganxilvis Sedegad gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli gadawyvetilebis 

miReba kanonis Tanaxmad, advokatis an sxva Sesabamisi piris TandaswrebiT da, Tuki es 

ar ewinaamRdegeba bavSvis yvelaze WeSmarit interesebs, misi asakis an misi mSoblebis an 

kanonieri meurveebis mdgomareobis gaTvaliswinebiT;

IV) imisaken mimarTuli Zaldatanebisagan Tavisufleba, rom bavSvma  mowmis saxiT misces 

Cveneba an aRiaros danaSauli; braldebis mowmeTa Cvenebebis Seswavla an damoukideblad, 

an sxva pirTa daxmarebiT da dacvis mowmeTa Tanasworuflebiani monawileobisa da maTi 

Cvenebebis Seswavlis uzrunvelyofa;

V) Tu iTvleba, rom bavSvma daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, zemdgomi kompe-

tenturi, damoukidebeli da miukerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier kan-

onis Tanaxmad Sesabamisi gadawyvetilebis da masTan dakavSirebiT miRebuli nebismieri 

RonisZiebis xelaxali ganxilva;

VI) Tarjimnis ufaso daxmareba, Tu bavSvs ar esmis gamoyenebuli ena an ver laparakobs am 

enaze;

VII) misi piradi cxovrebis sruli pativiscema saqmis garCevis yvela stadiaze.

3. monawile saxelmwifoebi cdiloben xeli Seuwyon im bavSvebTan uSualo damokidebule-

bis mqone kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis Camoyalibebas, rom-

lebmac, rogorc iTvleba, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT 

misi darRveva an aRiarebuli arian  mis damrRvevebad da,  kerZod:

a) minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, rogorc iTvleba, bavSvebs ara aqvT si-

sxlis samarTlis kanonmdeblobis darRvevis unari;

b) roca es aucilebeli da sasurvelia, aseTi  bavSvebis mimarT zomebis miRebas sasamarTlo 

ganxilvis gareSe, adamianis uflebaTa da samarTlebrivi garantiebis sruli dacviT;

4. aucilebelia iseTi  sxvadasxvagvari RonisZiebebi, rogoricaa movla, meurveobisa da 

meTvalyureobis debuleba, sakonsultacio momsaxureba, gamosacdeli vadis daniSvna, 

aRzrda, swavlebisa da profesiuli momzadebis programebi da movlis iseTi formebi, 

romlebic dawesebulebebSi movlas SeiZleba Seenacvlos. am RonisZiebaTa mizania bav-

Svisadmi imgvari mopyrobis uzrunvelyofa, rogoric Seesabameba bavSvis keTildReobis 

interesebs, agreTve mis mdgomareobas da danaSaulis xasiaTs.

muxli 41

winamdebare konvencia ar abrkolebs imgvar debulebaTa ganxorcielebas, romlebic yvela-

ze metad uwyobs xels bavSvis uflebaTa realizacias da SeiZleba dafiqsirebuli iyos:

a) monawile saxelmwifos kanonSi;

an

b) mocemuli saxelmwifos mimarT moqmedi saerTaSoriso samarTlis normebSi.
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nawili II

muxli 42

monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, saTanado da qmediTi saSualebebis gamoy-

enebiT farTo informacia miawodon rogorc mozrdilebs, aseve bavSvebs konvenciis princi-

pebisa da debulebebis Taobaze.

muxli 43

1. monawile saxelmwifoebis mier winamdebare konvenciis Sesabamisad aRebuli valdebule-

bebis SesrulebaSi miRweuli progresis ganxilvis mizniT fuZndeba bavSvis uflebebis 

komiteti, romelic asrulebs qvemoT miTiTebul funqciebs.

2. komiteti Sedgeba Tvrameti eqspertisagan, romlebsac aqvT maRali zneobrivi Tvisebebi 

da kompetenturad arian aRiarebulni winamdebare konvenciiT mocul sferoSi. komite-

tis wevrebs irCeven monawile saxelmwifoebi TavianT moqalaqeTa Soris da isini war-

modgenilni arian damoukidebel pirovnebaTa statusiT, amasTan, yuradReba maxvildeba 

samarTlian geografiul ganawilebaze, agreTve ZiriTad samarTlebriv sistemebze.

3. komitetis wevrebi airCevian monawile saxelmwifoebis mier wamoyenebul, siaSi Setanil 

pirTagan faruli kenWisyriT. yovel monawile saxelmwifos SeuZlia wamoayenos erTi 

piri Tavisi moqalaqeebidan.

4. komitetSi pirveli arCevnebi tardeba winamdebare konvenciis ZalaSi Sesvlidan araugvi-

anes eqvsi Tvisa, Semdgom ki - or weliwadSi erTxel. yovel arCevnebamde oTxi TviT adre 

mainc gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivani monawile saxelmwifoebs 

mimarTavs weriliT da sTavazobs maT wamoayenon TavianTi kandidaturebi ori Tvis vada-

Si. Semdeg generaluri mdivani anbanis rigis mixedviT adgens amgvarad  dasaxelebuli 

yvela kandidatis sias, miuTiTebs ra monawile saxelmwifoebs, romlebmac wamoayenes es 

pirebi, da am sias warudgens winamdebare konvenciis monawile saxelmwifoebs.

5. arCevnebi tardeba monawile saxelmwifoTa TaTbirze, romelic moiwveva generaluri 

mdivnis mier gaerTianebuli erebis organizaciis centralur dawesebulebebSi. am TaT-

birze, sadac monawile saxelmwifoTa ori mesamedi qmnis qvorums, komitetis Semadgen-

lobaSi arCeulad CaiTvlebian is kandidatebi, romlebic miiReben damswre da xmis mice-

maSi monawile saxelmwifoTa warmomadgenlebis xmaTa absolutur umravlesobas.

6. komitetis wevrebi airCevian oTxwliani vadiT. maT aqvT ufleba, xelaxla iqnen arCeuli 

maTi kandidaturebis ganmeorebiT dasaxelebis SemTxvevaSi. pirvel arCevnebSi arCeuli 

xuTi wevris uflebamosilebis vada mTavrdeba orwliani periodis bolos; pirveli ar-

CevnebisTanave am xuT wevrs wilisyriT gansazRvravs TaTbiris Tavmjdomare.

7. komitetis romelime wevris sikvdilis an gadadgomis SemTxvevaSi, an Tu mas raime mizez-

iT aRar SeuZlia Seasrulos komitetis wevris movaleobebi, am wevris wamomyenebeli 

monawile saxelmwifo Tavis moqalaqeTagan darCenili vadisaTvis niSnavs sxva eqsperts, 

komitetis mier misi mowonebis SemTxvevaSi.

8. komiteti adgens proceduris sakuTar wesebs.

9. komiteti Tavis Tanamdebobis pirebs irCevs ori wlis vadiT.

10. komitetis sesiebi, rogorc wesi, tardeba gaerTianebuli erebis organizaciis cen-

tralur dawesebulebebSi an komitetis mier gansazRvrul nebismier sxva Sesaferis  ad-

gilas. komiteti, rogorc wesi, Tavis sesiebs atarebs yovelwliurad. komitetis sesiebis 

xangrZlivoba ganisazRvreba da aucileblobis SemTxvevaSi icvleba winamdebare kon-

venciis monawile saxelmwifoTa TaTbirze generaluri asambleis TanxmobiT.
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11. gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri mdivani gamoyofs aucilebel perso-

nalsa da materialur saSualebebs, raTa komitetma, winamdebare konvenciis Sesabamisad, 

efeqturad ganaxorcielos Tavisi funqciebi.

12. winamdebare konvenciis Sesabamisad dafuZnebuli komitetis wevrebi gaerTianebuli 

erebis organizaciis saxsrebidan Rebuloben generaluri asambleis mier dawesebul 

anazRaurebas generaluri asambleis mier dadgenili wesiTa da pirobebiT.

muxli 44

1. monawile saxelmwifoebi valdebulebas iReben, gaerTianebuli erebis organizaciis gen-

eraluri mdivnis meSveobiT komitets warudginon moxsenebebi maT mier miRebuli zomebis 

Sesaxeb konvenciiT ganmtkicebul uflebaTa damkvidrebisa da am sferoSi miRweul pro-

gresTan dakavSirebiT:

a) monawile saxelmwifosaTvis konvenciis ZalaSi Sesvlidan ori wlis vadaSi;

b) yovel momdevno xuT weliwadSi;

2. winamdebare muxlis mixedviT wardgenil moxsenebebSi miTiTebulia faqtorebi da sir-

Tuleebi, Tuki aseTi arsebobs, romlebic zemoqmedebs am konvenciis valdebulebaTa 

Sesrulebis xarisxze. moxsenebebi agreTve Seicavs sakmaris informacias imisaTvis, raTa 

komitetisaTvis sruliad  gasagebi iyos, rogor moqmedebs konvencia mocemul qveyanaSi.

3.  monawile saxelmwifos, romelic komitets warudgens yovlismomcvel pirvelad mox-

senebas, ar sWirdeba winamdebare muxlis 1b punqtis mixedviT wardgenil Semdgom mox-

senebebSi gaimeoros adre gadmocemuli ZiriTadi informacia.      

4. komitets SeuZlia monawile saxelmwifos mosTxovos damatebiTi informacia, romelic 

exeba winamdebare konvenciis ganxorcielebas.

5. moxsenebebi komitetis saqmianobis Sesaxeb ekonomikuri da socialuri sabWos meSveobiT 

or weliwadSi erTxel waredgineba generalur asambleas.

6. monawile saxelmwifoebi sakuTar qveynebSi uzrunvelyofen TavianTi moxsenebebis far-

To sajaroobas.

muxli 45

konvenciis ganxorcielebisaTvis efeqturi xelSewyobisa da winamdebare konvenciiT mocul 

sferoSi saerTaSoriso TanamSromlobis waxalisebis mizniT:

a) specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fonds, 

gaerTianebuli erebis organizaciis sxva organoebs ufleba aqvT warmodgenilni iyvnen 

winamdebare konvenciis iseTi debulebebis ganxorcielebis Sesaxeb sakiTxTa ganxilvaSi, 

romlebic maT uflebamosilebaSi Sedis. mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komitets 

SeuZlia specializebul dawesebulebebs, gaerTianebuli erebis organizaciis bavSvTa 

fondsa da sxva kompetentur organoebs SesTavazos, warmoadginon eqspertTa daskv-

na konvenciis ganxorcielebis Taobaze im sferoebSi, romlebic Sedis maTi Sesabamisi 

uflebamosilebis farglebSi. komitets SeuZlia specializebul dawesebulebebs, gaer-

Tianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa da  gaerTianebuli erebis  organizaciis  

sxva organoebs sTxovos, warmoadginon moxsenebebi konvenciis ganxorcielebis Sesaxeb 

im dargebSi, romlebic maTi saqmianobis sferoSi Sedis;

b) mizanSewonilad miCnevis SemTxvevaSi komiteti specializebul dawesebulebebSi,  gaer-

Tianebuli erebis  organizaciis bavSvTa fondsa da sxva kompetentur organoebSi gadag-

zavnis monawile saxelmwifoebis nebismier moxsenebas, romelic Seicavs Txovnas teqni-
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kuri konsultaciis an daxmarebis Sesaxeb, an miuTiTebs mis saWiroebaze, agreTve komite-

tis SeniSvnebsa da winadadebebs msgavsi Txovnisa da miTiTebebis Taobaze.

g)  komitets SeuZlia rekomendacia gauwios generalur asambleas, winadadeba misces gener-

alur mdivans, raTa man asambleis saxeliT Caataros kvleva calkuli sakiTxebis Sesas-

wavlad, romlebic bavSvTa uflebebs exeba.

d) komitets SeuZlia waradginos winamdebare konvenciis 44-e da 45-e muxlebis Sesabamisad 

miRebul informaciaze dayrdnobili zogadi xasiaTis winadadebebi da rekomendaciebi. 

aseTi zogadi xasiaTis winadadebebi da rekomendaciebi egzavneba nebismier dainterese-

bul monawile saxelmwifos da ecnobeba generalur asambleas monawile saxelmwifoTa 

SeniSvnebTan erTad, Tuki aseTi ram arsebobs.

nawili III.

muxli 46.

winamdebare konvencia Riaa yvela saxelmwifos mier xelmosawerad.

muxli 47

winamdebare konvencia eqvemdebareba ratifikacias. saratifikacio sigelebi Sesanaxad 

bardeba gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 48.

winamdebare konvencia Riaa masTan nebismieri saxelmwifos SeerTebisaTvis. dokumentebi 

SeerTebis Sesaxeb bardeba gaerTianebuli erebis  organizaciis generalur mdivans.

muxli 49.

1. winamdebare konvencia ZalaSi Sedis gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri 

mdivnisaTvis meoce saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Sesanaxad 

Cabarebidan ocdameaTe dRes.

2. yoveli saxelmwifosaTvis, romelic winamdebare konvenciis ratificirebas moaxdens 

an mas SeuerTdeba meoce saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Ses-

anaxad Cabarebis Semdeg, winamdebare konvencia ZalaSi Sedis aseTi saxelmwifos mier misi 

saratifikacio sigelis an SeerTebis Sesaxeb dokumentis Sesanaxad Cabarebidan ocdame-

aTe dRes.

muxli 50.

1. nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia Sesworebis SeTavazeba da wardgena gaerTianeb-

uli erebis  organizaciis generaluri mdivnisaTvis. amis Semdeg generaluri mdivani Ses-

worebas warudgens monawile saxelmwifoebs TxovniT - miuTiTon, mxars uWeren Tu ara am 

winadadebis gansaxilvelad da kenWis sayrelad monawile saxelmwifoebis konferenciis 

mowvevas. Tu aseTi Setyobinebis miRebidan oTxi Tvis ganmavlobaSi monawile saxelmwi-

foebis Tundac erTi mesamedi mainc mxars dauWers aseT konferencias, generaluri mdi-

vani iwvevs am konferencias gaerTianebuli erebis  organizaciis egidiT. am konferen-



6363

saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

ciaze damswre da kenWisyraSi monawile saxelmwifoTa umravlesobis mier miRebuli Ses-

woreba dasamtkiceblad waredgineba generalur asambleas.

2. winamdebare muxlis pirveli punqtis Sesabamisad miRebuli Sesworeba ZalaSi Sedis 

gaerTianebuli erebis organizaciis generaluri asambleis mier misi damtkicebisa da 

monawile saxelmwifoTa ori mesamedis momcveli umravlesobis mier misi miRebis Semdeg.

3. Sesworeba ZalaSi SesvlisTanave xdeba savaldebulo im monawile saxelmwifoebisaTvis, 

romlebmac igi miiRes, sxva monawile saxelmwifoebisaTvis ki savaldebulo rCeba wi-

namdebare konvenciis debulebebi da nebismieri wina Sesworeba, romelic maT mier aris 

miRebuli.

muxli 51.

1. gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani Rebulobs da yvela saxelmwi-

fos ugzavnis ratifikaciis an SeerTebis momentSi saxelmwifos mier gakeTebuli SeniS-

vnebis teqsts.

2. ar daiSveba SeniSvna, romelic SeuTavsebelia winamdebare konvenciis miznebTan da amo-

canebTan.

3. SeniSvnebis moxsna SesaZlebelia nebismier dros gaerTianebuli erebis  organizaciis 

generaluri mdivnisaTvis Sesabamisi Setyobinebis gagzavnis gziT, romelic Semdeg amis 

Taobaze acnobebs yvela saxelmwifos. aseTi Setyobineba ZalaSi Sedis generaluri mdiv-

nis mier misi miRebis dRidan.

muxli 52.

nebismier monawile saxelmwifos SeuZlia winamdebare konvenciis denonsireba gaerTianeb-

uli erebis  organizaciis generaluri mdivnisaTvis werilobiTi Setyobinebis gagzavnis 

gziT. denonsireba ZalaSi Sedis generaluri mdivnis mier Setyobinebis miRebidan erTi wlis 

gasvlis Semdeg.

muxli 53.

gaerTianebuli erebis  organizaciis generaluri mdivani iniSneba winamdebare konvenciis 

depozitarad.

muxli 54.

winamdebare konvenciis dedani, romlis inglisuri, arabuli, espanuri, Cinuri, rusuli da 

franguli teqstebi Tanabrad avTentikuria, Sesanaxad bardeba gaerTianebuli erebis  orga-

nizaciis generalur mdivans.

ris dasamowmebladac qvemore xelismomwerni, TavianTi Sesabamisi mTavrobebis mier saTa-

nado rwmunebiT aRWurvili sruluflebiani warmomadgenlebi, xels aweren winamdebare kon-

vencias.
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gaero-s saxelmZRvanelo principebi 
arasrulwlovanTa mier Cadenil 

danaSaulTan dakavSirebiT 
(riadis saxelmZRvanelo principebi)*

I. ZiriTadi principebi

1. arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTa warmoadgens sazogadoebaSi danaSaulis aRkveTis 

mniSvnelovan nawils. kanonier, socialurad sasargeblo saqmianobaSi CabmiT da sazoga-

doebisadmi, iseve rogorc cxovrebisadmi humanuri orientaciiT gamsWvalviT, axal-

gazrda pirebs SeuZliaT ganiviTaron aradanaSaulebrivi midgomebi.

2. arasrulwlovanTa danaSaulis warmatebiT aRkveTa moiTxovs mcdelobebis ganxorciele-

bas mTlianad sazogadoebisagan, raTa uzrunvelyofil iqnes mozardTa harmoniuli gan-

viTareba, bavSvobidanve maTSi pirovnebis Camoyalibebis xelSewyobis gziT.

3. winamdebare saxelmZRvanelo principebis ganmartebis mizniT, bavSvobaze fokusirebuli 

midgoma unda ganxorcieldes. axalgazrda pirebma unda iTamaSon aqtiuri roli da gaxd-

nen partniorebi sazogadoebaSi da ara miCneul iqnen mxolod socializaciis da kontro-

lis obieqtebad. 

4. erovnuli kanonmdeblobis Sesabamisad winamdebare saxelmZRvanelo principebis ganxor-

cielebisas nebismieri aRmkveTi programis fokusireba unda moxdes axalgazrda pirebis 

keTildReobaze bavSvobidanve.

5. danaSaulis progresulad prevenciis politikisa da Sesabamisi RonisZiebebis sistemis 

SemuSavebis saWiroeba da mniSvneloba unda iqnes aRiarebuli. xsenebulis dros acile-

bul unda iqnes Tavidan bavSvis winaaRmdeg sisxlis samarTlis saqmis aRZvra da misi dasja 

im saqcielisaTvis, romelic ar ayenebs seriozul zians bavSvis ganviTarebas an sxvebs. 

aseTi politikis warmarTva da RonisZiebebi unda moicavdes Semdegs:

a) iseTi SesaZleblobebis uzrunvelyofa, kerZod ki saganmanaTleblo SesaZleblobebi, 

romlebic mimarTulia iqiTken, rom dakmayofilebul iqnes axalgazrda pirebis gan-

sxvavebuli saWiroebebi da gamoyenebul iqnes rogorc mxardasaWeri instrumenti ax-

algazrda pirebis piradi ganviTarebisaTvis, gansakuTrebiT ki im axalgazrda pire-

bis, romlebic aSkarad safrTxeSi arian an emuqrebaT socialuri safrTxe da esaWi-

roebaT specialuri zrunva an dacva;

b) specialuri doqtrina da midgomebi unda iqnes SemuSavebuli danaSaulis aRsakveTad, 

rac unda ganxorcieldes kanonmdeblobis, procesebis, dawesebulebebis, Sesabamisi 

saSualebebisa da momsaxurebis sistemis safuZvelze da yovelive zemoxsenebulis 

mizans unda warmoadgendes motivaciis Sesusteba, saWiroeba da SesaZlebloba, an 

pirobebi, romlebic biZgs aZlevs samarTaldarRvevis Cadenas;

g) oficialuri Careva unda ganxorcieldes uwinaresad axalgazrda piris saerTo in-

teresebidan gamomdinare da warimarTos samarTlianad da Tanaswor pirobebSi;

d) axalgazrda pirebis keTildReobis, ganviTarebis, uflebebisa da interesebis dacva;

e) imis gaTvaliswineba, rom axalgazrduli qmedebebi an saqcieli, romlebic ar 

Seesabameba yvela socialur normas da Rirebulebas, xSirad warmoadgens ganviTare-

bisa da zrdis procesis nawils da spontanurad uCinardeba umetes pirebSi zrdasru-

li asakis miRwevisas;

*   miRebulia generaluri asambleis 1990 wlis 14 dekembris45/112 rezoluciiT.
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v) cnobierebis amaRleba imasTan dakavSirebiT, rom eqspertebis mosazrebiT, axalgazr-

da pirisaTvis iseTi damRis mikereba, rogorebicaa `normebis damrRvevi~, `damnaSave~ 

an `potenciuri damnaSave~, xSirad xels uwyobs axalgazrda pirebis mier arasasurve-

li saqcielis ganmeorebas. 

6. sazogadoebrivi samsaxurebi da programebi unda iqnes ganviTarebuli arasrulwlovanTa 

danaSaulis aRkveTis mizniT, gansakuTrebiT maSin, rodesac specialuri saagentoebi da 

organoebi ar yofila Seqmnili. socialuri kontrolis formaluri saagentoebi gamoy-

enebul unda iqnes mxolod, rogorc mimarTvis saboloo saSualeba.

II. saxelmZRvanelo principebis moqmedebis sfero

7. winamdebare saxelmZRvanelo principebi ganmartebul da ganxorcielebul unda iqnes 

adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis, ekonomikur, socialur da kulturul 

uflebaTa saerTaSoriso paqtis, samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso 

paqtis, bavSvis uflebaTa deklaraciisa da bavSvis uflebaTa konvenciis farTo CarCoeb-

Si da gaeros standartuli minimaluri wesebis konteqstSi, romelic exeba arasrulw-

lovanTa marTlmsajulebis ganxorcielebas (pekinis wesebi), iseve rogorc sxva samarT-

lebrivi aqtebisa da normebis gaTvaliswinebiT, romlebic exeba bavSvebisa da axalgazr-

da pirebis uflebebs, interesebsa da keTildReobas.

8. winamdebare saxelmZRvanelo principebi ganxorcielebul unda iqnes TiToeul saxelmwi-

foSi arsebuli ekonomikuri, socialuri da kulturuli pirobebis konteqstSi.

III. zogadi aRkveTa

9. aRkveTis amomwuravi gegmebi unda iqnes SemuSavebuli mTavrobis yvela doneze da isini 

unda moicavdes:

a) problemis siRrmiseul analizsa da xelmisawvdomi programebis, samsaxurebis, saSu-

alebebisa da resursebis CamonaTvals;

b) kargad gaweril pasuxismgeblobebs kompetenturi saagentoebis, dawesebulebebisa 

da personalisaTvis, romlebic Cabmuli arian aRkveTasTan dakavSirebul saqmianoba-

Si;

g) meqanizmebs aRkveTasTan dakavSirebuli saqmianobebis koordinaciasTan mimarTebiT 

samTavrobo da arasamTavrobo saagentoebs Soris;

d) politikas, programebsa da strategiebs, romlebic dafuZnebuli iqneba prognozul 

kvlevaze da mudmivad moxdeba maTi monitoringi da jerovani Sefaseba ganxorciele-

bis procesSi;

e) danaSaulebrivi aqtebis Cadenis SesaZleblobis efeqtiani Semcirebis meTodebi;

v) sazogadoebis CarTuloba mravalmxrivi samsaxurebisa da programebis meSveobiT;

z) centralur da saxelmwifo mTavrobebTan, adgilobriv TviTmmarTvelobebsa da ad-

gilobriv mTavrobebTan mWidro disciplinaTaSorisi TanamSromloba, romelSic mo-

nawileobas aseve miiRebs kerZo seqtori, sazogadoebis warmomadgeneli moqalaqee-

bi, romlebTan mimarTebiTac unda ganxorcieldes momsaxureba, SromiTi, bavSvebze 

mzrunveli, janmrTelobasTan dakavSirebuli ganaTlebis, socialuri, samarTaldam-

cavi da marTlmsajulebis organoebi, romelTa mizanic iqneba koncentrirebuli saq-

mianobis ganxorcieleba arasrulwlovanTa danaSaulis aRkveTasa da axalgazrdebis 

mier danaSaulis Cadenis aRmofxvrasTan dakavSirebiT;
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T) axalgazrdebis monawileoba danaSaulis aRkveTis politikis SemuSavebasa da pro-

cesSi, maT Soris, sazogadoebrivi Tanxebis xarjvaSi, axalgazrdebis mier sakuTari 

problemebis gadaWrasa da msxverplTaTvis anazRaurebis gacemaSi, iseve rogorc 

daxmarebis programebSi;

i) kompetenturi personali yvela doneze.

IV. socializaciis procesi

10. xazgasmiT unda aRiniSnos aRmkveTi RonisZiebebi, romlebic aadvilebs yvela bavSvisa 

da axalgazrda piris warmatebul socializaciasa da integracias, kerZod, ojaxebis, 

sazogadoebis, Tanatolebis jgufis, skolebis, profesiuli treningebisa da samuSaoSi 

Cabmis TvalsazrisiT, iseve rogorc moxalise organizaciebis saSualebiT. Sesabamisi 

yuradReba unda gamaxvildes bavSvebisa da axalgazrdebis Sesaferis pirovnul ganvi-

Tarebaze da isini miCneul unda iqnen srulyofil da Tanaswor partniorebad social-

izaciisa da integraciis procesSi. 

a. ojaxi

11. yovelma sazogadoebam didi yuradReba unda dauTmos  ojaxebisa da maTi wevrebis saWi-

roebebsa da keTildReobas.

12. gamomdinare iqidan, rom ojaxi TamaSobs mTavar rols bavSvebis socializaciis procesSi, 

mTavrobisa da sazogadoebis mcdeloba ojaxis, maT Soris, ojaxis ufrosi Taobebis, Sen-

arCunebasTan dakavSirebiT unda ganxorcieldes. sazogadoebas akisria pasuxismgebloba 

daxmareba gauwios ojaxs bavSvis movlasa da dacvaSi, iseve rogorc bavSvis fizikuri da 

sulieri keTildReobis uzrunvelyofaSi. Sesabamisi RonisZiebebi unda iqnes ganxor-

cielebuli, maT Soris, dRis ganmavlobaSi bavSvis movlasTan dakavSirebiT. 

13. mTavrobebma unda ganaxorcielon iseTi politika, romelic xels uwyobs bavSvis aRzr-

das stabilur da wynar ojaxur garemoSi. ojaxebs, romlebic saWiroeben daxmarebas ar-

astabiluri an konfliqturi pirobebis gadaWraSi, unda gaewioT Sesabamisi daxmareba.

14. rodesac ar arsebobs stabiluri an wynari ojaxuri garemo da sazogadoebis mcdeloba, 

daxmareba gauwios ojaxs xsenebulTan dakavSirebiT, warumatebeli aRmoCndeba, xolo 

ojaxis ufrosi Taobis wevrebs ar SeuZliaT Seasrulon xsenebuli roli, alternatiu-

li samyofeli, maT Soris, gaSvileba da bavSvze mzrunvelobis ganxorcielebis SesaZle-

bloba unda iqnes ganxiluli. xsenebuli maqsimalurad unda uqmnides bavSvs stabilur 

da wynar ojaxur garemos da amave dros bavSis mier SeCvevasTan dakavSirebuli grZnobis 

mxedvelobaSi miRebiT, Tavidan unda iqnes acilebuli `gaSvilebasTan~ dakavSirebuli 

problemebi.

15. gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes im ojaxebis bavSvebze, romlebsac SeeqmnaT 

problemebi swrafi da moulodneli ekonomikuri, socialuri da kulturuli cvlilebe-

bis gamo, kerZod ki, adgilobriv, migrant da ltolvil ojaxebs. gamomdinare iqedan, rom 

aseT cvlilebebs SeuZlia daarRvios ojaxis unari ganaxorcielos bavSvis tradiciuli 

aRzrda da movla-patronoba, rac xSirad xdeba kulturuli konfliqtis Sedegad, ganx-

orcielebul unda iqnes inovaciuri da socialurad konstruqciuli meTodebi bavSvebis 

socializaciisaTvis.    

16. unda ganxorcieldes RonisZiebebi da unda ganviTardes programebi, raTa ojaxebs mieceT 

SesaZlebloba aRiqvan bavSvebis ganviTarebasa da movlasTan, Svilebsa da mSoblebs So-

ris dadebiTi urTierTobebis CamoyalibebasTan, mSoblebis mier bavSvebisa da mozarde-

bis problemebze yuradRebis gamaxvilebasTan, maTi ojaxur da sazogadoebriv saqmiano-

baSi Cabmis waxalisebasTan dakavSirebiT mSoblis rolisa da valdebulebebis Sesaxeb.
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17. mTavrobebma unda gadadgan nabijebi, raTa xeli Seuwyon ojaxis erTianobasa da harmo-

nias da amave dros winaRobebi Seuqmnan mSoblebisagan bavSvebis gancalkevebas, garda 

iseTi SemTxvevebisa, rodesac Seqmnili pirobebi zegavlenas axdens bavSvis keTildReo-

basa da momavlaze da sxvagvar SesaZlo gamosavals ar iZleva. 

18. mniSvnelovani xazgasmiT unda aRiniSnos ojaxisa da ojaxis didi wevrebis socializaci-

is funqcia; aseve Tanabrad mniSvnelovania momavali rolis, pasuxismgeblobebis, sazoga-

doebaSi axalgazrda pirebis monawileoba da partnioroba.

19. jerovani socializaciisas bavSvis uflebebis dacvis uzrunvelsayofad, mTavrobebi da 

sxva Sesabamisi organoebi unda daeyrdnon arsebul socialur da samarTlebriv orga-

noebze, magram,  maSin rodesac tradiciuli institutebi da Cveulebebi aRar aris efeq-

tiani, maT aseve unda uzrunvelyon da neba darTon inovaciuri RonisZiebebis ganxor-

cieleba. 

b. ganaTleba

20. mTavrobebs akisriaT valdebuleba yvela axalgazrdasaTvis xelmisawvdomi gaxadon 

sajaro ganaTleba.

21. saganmanaTleblo sistemebi akademiuri da profesiuli ganaTlebis RonisZiebebis garda, 

gansakuTrebul yuradRebas unda uTmobdnen Semdeg sakiTxebs:

a) ZiriTadi faseulobebis swavlebasa da bavSvis kulturuli TviTmyofadobisa da saxe-

obis ganviTarebasa da pativiscemas im qveynis socialuri faseulobebis Sesabamisad, 

romelSic bavSvi cxovrobs, aseve im civilizaciebis gaTvaliswinebiT, romlebic 

bavSvis civilizaciisagan gansxvavdeba da aseve adamianis uflebebisa da ZiriTadi 

Tavisuflebebis mxedvelobaSi miRebiT;

b) pirovnebis ganviTareba da pirovnebad CamoyalibebisaTvis xelSewyoba, axalgazrda 

pirebis talantebis, sulieri da fizikuri SesaZleblobebis maqsimalurad gamovle-

nas;

g) saganmanaTleblo procesSi axalgazrda pirebis aqtiurad da efeqtianad, da ara 

rogorc mxolod obieqtis, CarTva;

d) RonisZiebebis ganxorcieleba, romlebic aRvivebs TviTmyofadobis grZnobas skolis 

Tu sazogadoebisadmi kuTvnilebasTan dakavSirebiT;

e) axalgazrda pirebis waxaliseba, raTa maT Seignon da pativi scen gansxvavebul 

mosazrebebsa da Sexedulebebs, iseve rogorc kulturul da sxvagvar gansxvavebebs;

v) informaciisa da miTiTebebis uzrunvelyofa profesiul treningebTan, samuSaoebisa 

da karieris ganviTarebis SesaZleblobebTan dakavSirebiT;

z) pozitiuri emociuri mxardaWeris aRmoCena axalgazrda pirebisaTvis da araswori 

fsiqologiuri mopyrobis Tavidan acileba;

T) mkacri disciplinuri RonisZiebebis, kerZod ki, sxeulebrivi sasjelis Tavidan ac-

ileba;

22. saganmanaTleblo sistemebi mimarTuli unda iyos iqiTken, rom TanamSromloba ganxor-

cieldes mSoblebTan, sazogadoebriv organizaciebTan da organoebTan erTad, rom-

lebic dakavebuli arian axalgazrda pirebiT.

23. axalgazrda pirebi da maTi ojaxebi informirebul unda iqnen arsebuli kanonmdeblobi-

sa da maTi uflebebisa da pasuxismgeblobebis Sesaxeb, iseve rogorc zogadi faseulobe-

bis, maT Soris gaerTianebuli erebis organizaciis farglebSi SemuSavebuli saerTaSo-

risosamarTlebrivi aqtebis Sesaxeb.
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24. saganmanaTleblo sistemebma gansakuTrebuli movla unda ganaxorcielon da yuradReba 

gaamaxvilon, im axalgazrda pirebTan mimarTebiT, romlebic socialuri safrTxis winaSe 

imyofebian. specialuri aRmkveTi programebi da saganmanaTleblo masalebi, ganawesi, 

midgomebi da saSualebebi unda iqnes ganviTarebuli da srulad ganxorcielebuli.

25. gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes amomwuravi politikisa da strategiis Se-

muSavebaze axalgazrdebis mier alkoholis, narkotikebisa da sxva mavne nivTierebebis 

gamoyenebasTan dakavSirebiT. maswavleblebi da sxva Sesabamisi pirebi unda saTanadod 

gaiwvrTnan, raTa aRkveTon da gaumklavdnen xsenebul problemebs. informacia narko-

tikebis gamoyenebasa da borotad moxmarebasTan dakavSirebiT, maT Soris, alkoholis 

CaTvliT, unda miewodos studentur organos. 

26. skolebi gamoyenebul unda iqnes rogorc Sesabamisi saSualeba da centrebi axalgazr-

da pirebisaTvis samedicino, rCeva darigebebisa da sxva saxis daxmarebis gawevisaTvis. 

xsenebuli gansakuTrebiT exebaT im axalgazrdebs, romlebsac specialuri saWiroebebi 

gaaCniaT da ganicdian Seuracxmyofas, uyuradRebobas, Cagvrasa da eqspluatacias.

27. sxvadasxva saganmanaTleblo programebis, maswavleblebisa da sxva srulwlovani pireb-

isa da studenturi organoebis daxmarebiT, gulisyuriT mopyroba unda ganxorcieldes 

axalgazrda pirebis problemebTan, saWiroebebsa da SexedulebebTan dakavSirebiT. 

xsenebuli exeba gansakuTrebiT im axalgazrdebs, romlebic miekuTvnebian araprivi-

legirebul, daCagrul mdgomareobaSi myofT, miekuTvnebian eTnikur an sxva saxis um-

ciresobebs, iseve rogorc dabal Semosavlian jgufebs.

28. saskolo sistemebi unda ecadon daakmayofilon da xeli Seuwyon umaRlesi profesiuli 

da saganmanaTleblo standartebis arsebobas, romlebic unda ganxorcieldes arsebuli 

ganawesis, swavlebisa da swavlis meTodebisa da midgomebis Sesabamisad, iseve rogorc 

kvalificirebuli maswavleblebis mowvevisa da maTi treningis safuZvelze. uzrunvely-

ofil unda iqnes axalgazrdebis moswrebis regularuli monitoringi da Sefaseba Sesa-

bamisi organizaciebisa da xelisuflebis organoebis mier.

29. skolebma, sazogadoebriv jgufebTan erTad, unda dagegmon, ganaviTaron da ganaxor-

cielon axalgazrdebisaTvis saintereso ganawesis gareT arsebuli RonisZiebebi.

30. specialuri daxmareba unda gaewioT bavSvebsa da axalgazrda pirebs, romlebic awyde-

bian siZneleebs daswrebasTan an gacdenebTan dakavSirebiT.

31. skolebma unda waaxalison iseTi politikisa da wesebis ganxorcieleba, romlebic sa-

marTliani da jerovania; studentebi warmodgenil unda iqnen organoebSi, romlebic ay-

alibeben skolis politikas, maT Soris disciplinasTan da gadawyvetilebis miRebasTan 

dakavSirebul politikas. 

g. sazogadoeba

32. unda ganviTardes an sadac arsebobs unda gaZlierdes sazogadoebaze dafuZnebuli sam-

saxurebi da programebi, romlebic pasuxobs specialur saWiroebebs, problemebs, inter-

esebsa da axalgazrda pirebis guliswuxils da, romlebic sTavazobs axalgazrda pirebsa 

da maT ojaxebs Sesaferis samarTlebriv daxmarebasa da miTiTebebis micemas.

33. sazogadoebam unda uzrunvelyos, xolo iq sadac arsebobs, gaaZlieros sazogadoebrivi 

mxardaWera da RonisZiebebi axalgazrda pirebisaTvis, maT Soris, sazogadoebrivi gan-

viTarebis centrebi, gamajansaRebeli dawesebulebebisa da momsaxurebis arseboba, raTa 

gadaWril iqnes im bavSvebis specialuri problemebi, romlebsac emuqrebaT socialuri 

safrTxe. xsenebuli RonisZiebebis ganxorcielebisas uzrunvelyofil unda iqnes indi-

videbis pativiscema.

34. specialuri dawesebulebebi unda iqnes Seqmnili adekvaturi TavSesafaris uzrunvely-
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ofis mizniT im axalgazrdebisaTvis, romlebsac aRar SeuZliaT icxovron saxlSi an ar 

aqvT sacxovrebeli saxli.

35. momsaxurebisa da daxmarebis RonisZiebebis garkveuli saxeobebi unda iqnes uzrunvely-

ofili, raTa gadaWril iqnes is siZneleebi, romlebsac ganicdian axalgazrda pirebi siy-

mawvileSi. aseTi saxis samsaxurebi unda moicavdes specialur programebs axalgazrda 

narkomanebisaTvis, romlebic saWiroeben mzrunvelobas, samarTlebriv daxmarebas, Tan-

adgomasa da Terapiul Carevas. 

36. voluntaruli organizaciebi, romlebic axorcieleben axalgazrda pirebis momsaxure-

bas, unda sargeblobdnen finansuri da sxva saxis mxardaWeriT mTavrobebis an sxva dawe-

sebulebebis mxridan.

37. axalgazrduli organizaciebi unda iqnen Seqmnili an gaZlierebuli adgilobriv doneze 

da maT unda mieceT srulfasovani monawileobis statusi sazogadoebrivi saqmianobis 

menejmentSi. xsenebulma organizaciebma xeli unda Seuwyon axalgazrdobas ganaxor-

cielon da moaxdinon koleqtiuri da voluntaruli proeqtebis organizeba, kerZod ki, 

im proeqtebis, romelTa mizanic aris im pirTa daxmareba, romlebic amas saWiroeben. 

38. samTavrobo uwyebebma unda ganaxorcielon specialuri pasuxismgebloba da uzrunvely-

on aucilebeli momsaxureba usaxlkaro an quCis bavSvebTan mimarTebiT; uzrunvelyo-

fil unda iqnes informaciis gacema adgilobriv dawesebulebebTan, sacxovrebelTan, 

dasaqmebasTan da daxmarebis sxva wyaroebTan dakavSirebiT axalgazrda pirebisaTvis da 

isini xelmisawvdomi unda iyos maTTvis.

39. Seqmnili unda iqnes mravali gamajansaRebeli dawesebuleba da samsaxuri, romelTa in-

teresic mimarTuli unda iyos axalgazrda pirebze da isini advilad unda iyos xelmi-

sawvdomi.

d. masmedia

40. masmedia unda iqnes waxalisebuli, raTa moxdes imis uzrunvelyofa, rom axalgazrda 

pirebs hqodeT informaciasa da masalebis xelmisawvdomoba mravalmxrivi erovnuli da 

saerTaSoriso wyaroebidan. 

41. masmedia unda iqnes waxalisebuli, raTa aRweron axalgazrda pirebis mier sazogadoebi-

saTvis gaweuli sasikeTo saqmianoba.

42. masmedia unda iqnes waxalisebuli, rom gaavrcelos informacia sazogadoebaSi axal-

gazrda pirebisaTvis samsaxurebis, dawesebulebebisa da saSualebebis arsebobis Sesaxeb.

43. zogadad masmedia, televizia da gansakuTrebiT kinomedia, unda iqnes waxalisebuli, rom 

Seamciron pornografiis, narkotikebisa da Zaladobis Cveneba da Zaladoba warmoaCinon 

uaryofiTad, iseve rogorc Tavidan iqnes acilebuli damamcirebeli da Rirsebis Sem-

laxveli prezentacia, gansakuTrebiT bavSvebTan, qalebTan da pirTa Soris urTierTo-

basTan mimarTebiT, da Tanasworobis principebTan da rolTan dakavSirebiT.

44. masmediam unda icodes misi mniSvnelovani socialuri rolisa da pasuxismgeblobebis Ses-

axeb, iseve rogorc misi zegavlenis Sesaxeb im urTierTobebTan dakavSirebiT, romlebic 

exeba axalgazrdebis mier narkotikebisa da alkoholis borotad gamoyenebas. masmediam 

unda gamoiyenos Tavisi Zala narkotikebis aRkveTasTan dakavSirebiT sando mesijebze 

dayrdnobiTa da dabalansebuli midgomiT. narkotikebTan dakavSirebiT saganmanaTle-

blo programebi yvela doneze unda iqnes waxalisebuli. 
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V. socialuri politika

45. samTavrobo saagentoebma maRali prioriteti unda mianiWon axalgazrda pirebisaTvis 

gankuTvnil gegmebsa da programebs da unda uzrunvelyon sakmarisi Tanxebi da sxva 

resursebi, raTa efeqtianad ganxorcieldes momsaxureba, ifunqcioniron dawesebule-

bebma da samedicino personali kompetenturad iyos momzadebuli samedicino da suli-

eri mkurnalobis gawevisaTvis, uzrunvelyofil iqnes Sesabamisi kaloriulobis sakvebi, 

sacxovrebeli da sxva Sesabamisi momsaxureba, maT Soris, narkotikebisa da alkoholis 

borotad gamoyenebis aRkveTa da mkurnalobis ganxorcieleba, imis uzrunvelyofa, rom 

aseTma saSualebebma miaRwios axalgazrdebamde da sargebloba moutanos maT. 

46. axalgazrda pirebis institucionalizacia unda warmoadgendes mimarTvis saboloo 

saSualebas da isic minimaluri aucilebeli periodiT da axalgazrda piris interesebi 

unda warmoadgendes umaRles Rirebulebas. kriteriumebi, romlebic iZleva am saxis 

formaluri Carevis nebarTvas, mkacrad unda iqnes gansazRvruli da SezRuduli Sem-

deg situaciebTan mimarTebiT: a) rodesac bavSvi an axalgazrda piri ganicdis zians, 

romelic mas miayenes mSoblebma an mzrunvelebma; b) rodesac bavSvis an axalgazrda 

piris mimarT ganxorcielda seqsualuri, fizikuri an emociuri Zaladoba mSoblebis 

an mzrunvelebis mxridan; g) rodesac bavSvi an axalgazrda piri ugulebelyofil, mi-

tovebul an eqsploatirebul iqna mSoblebis an meurveebis mier; d) rodesac bavSvs, an 

axalgazrda pirs emuqreba fizikuri an sulieri zianis miyeneba maTi mSoblebis an meur-

veebis saqcielis gamo; daße) rodesac gamovlindeba seriozuli fizikuri an fsiqolo-

giuri safrTxe bavSvisaTvis an axalgazrda pirisaTvis TviT missave saqcielSi da arc 

mSoblebs, meurveebs, an arasrulwlovans Tavad da arc arasacxovrebeli tipis sazoga-

doebriv samsaxurebs SeuZliaT Tavidan airidon safrTxe garda institucionalizaci-

is saSualebisa.

47. samTavrobo uwyebebma unda uzrunvelyon axalgazrda pirebi umaRles saswavleblebSi 

ufaso swavlis gagrZelebis SesaZleblobiT, maSin rodesac mSoblebs an meurveebs ar 

SeuZliaT daxmareba gauwion maT, da aseve samuSao gamocdilebis miRebiT.

48. dagegmil da ganxorcielebul unda iqnes danaSaulis aRkveTasTan dakavSirebuli 

programebi sando, samecniero kvlevebis Sedegebisa da perioduli monitoringis, 

Sefasebisa da Sesabamisad Sesworebis safuZvelze.

49.  samecniero informacia unda miewodos profesiul sazogadoebasa da farTo sazogadoebas 

im situaciis Sesaxeb, romelic mianiSnebs an SeiZleba dasruldes axalgazrda pirebis 

fizikur an fsiqologiur msxverplad CamoyalibebiT, zianiT an ZaladobiT, iseve rogorc 

eqspluataciiT. 

50. zogadad dagegmvasa da programebSi monawileoba unda iyos nebis gamovlinebis 

safuZvelze. axalgazrda pirebi, Tavad unda iyvnen Cabmulni maT SemuSavebaSi, 

ganviTarebasa da ganxorcielebaSi.

51. mTavrobebma unda daiwyon an gaagrZelon midgomebis kvleva, ganviTareba da 

ganxorcieleba im RonisZiebebTan da strategiebTan dakavSirebiT, romlebic sisxlis 

samarTalwarmoebas miekuTvneba, iseve rogorc scdeba mis sazRvrebs da miznad 

isaxavs ojaxuri Zaladobis aRkveTas, rac zegavlenas axdens axalgazrda pirebze da 

uzrunvelyofs samarTlian mopyrobas ojaxuri Zaladobis msxverplebTan mimarTebiT.

VI. kanonmdebloba da arasrulwlovnebTan dakavSirebuli marTlmsajulebis 

ganxorcieleba

52. mTavrobebma unda miiRon da ganaxorcielon konkretuli kanonebi da procedurebi, raTa 

xeli Seuwyon da daicvan yvela axalgazrda piris adamianis uflebebi da keTildReoba.

53. miRebul da cxovrebaSi gatarebul unda iqnes kanonmdebloba, romelic krZalavs 
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bavSvebisa da axalgazrda pirebis Cagvras, Zaladobas, eqsploataciasa da kriminalur 

saqmianobas.

54. arcerTi bavSvi an axalgazrda piri ar SeiZleba daeqvemdebaros uxeS an Rirsebis Semlaxvel 

gamasworebel mopyrobas an dasjas saxlSi, skolaSi an sxva romelime dawesebulebaSi. 

55. ganxorcielebul da dacul unda iqnes kanonmdebloba, romlis mizanic aris bavSvebisa 

da axalgazrda pirebisaTvis iaraRze xelmisawvdomobis SezRudva;

56. imisaTvis, rom aRvkveToT axlagazrda pirebis Semdgomi stigmatizacia, viqtimizacia 

da kriminalizacia, ganxorcielebul unda iqnes kanonmdebloba, raTa uzrunvelyofil 

iqnes, rom nebismieri saqmianoba, romelic ar iTvleba danaSaulad an ar isjeba mozardis 

mier Cadenis SemTxvevaSi, ar iTvlebodes danaSaulad da ar isjebodes im SemTxvevaSi, 

Tuki igi Cadenil iqneba axalgazrda piris mier.

57. mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli ombudsmenis ofisis an analogiuri damoukidebeli 

organos Seqmnis SesaZlebloba, romelic uzrunvelyofs, rom axalgazrda pirebis 

statusi, uflebebi da interesebi daculi iqneba da Sesaferisi xelmisawvdomoba 

xelTarsebul samsaxurebze ganxorcieldeba. ombudsmeni an Sesabamisad daniSnuli 

sxva organo, aseve zedamxedvelobas gauwevda riadis saxelmZRvanelo principebis, 

pekinis wesebisa da TavisuflebaaRkveTil arasrulwovnebTan dakavSirebuli wesebis 

ganxorcielebas. ombudsmeni an sxva organo regularul intervalebSi gamoaqveynebda 

moxsenebas im progresis da siZneleebis Sesaxeb, romlebic warmoCindeboda aqtis 

ganxorcielebis procesSi. aseve Seqmnil unda iqnes bavSvTa dacvis samsaxurebi.

58. samarTaldamcavi da sxva Sesabamisi orive sqesis personali unda iqnes gawvrTnili, raTa 

adekvaturad daakmayofilon yvela is saWiroeba, romlebic gaaCnia axalgazrda pirebs 

da isini aseve gaTviTcnobierebuli unda iyvnen programebsa da Sesabamis saSualebebTan 

dakavSirebiT, romlebic gamoiyeneba axalgazrda pirebis mier samarTlis sistemidan 

gadaxvevis SemTxvevaSi.

59. ganxorcielebul da mkacrad unda iqnes daculi kanonmdebloba, raTa dacul 

iqnen bavSvebi da axlagazrda pirebi narkotikebis borotad gamoyenebisa da narko-

vaWrebisagan.

VII. kvleva, politikis ganviTareba da koordinacia

60. mcdelobebi unda iqnes ganxorcielebuli da Sesabamisi meqanizmebi unda Seiqmnas, raTa 

mraval disciplinur da Sida disciplinur safuZvelze, urTierToba da koordinacia 

ganxorcieldes ekonomikur, socialur, saganmanaTleblo da janmrTelobasTan 

dakavSirebul saagentoebsa da samsaxurebs, marTlmsajulebis sistemas, axalgazrdebs, 

sazogadoebasa da ganviTarebis saagentoebsa da sxva dawesebulebebs Soris.

61. informaciis gacvla, gamocdileba da eqspertiza, romelic miiRweva proeqtebis, 

programebis, praqtikisa da im iniciativebis safuZvelze, romlebic exeba 

arasrulwlovanTa danaSauls, danaSaulis aRkveTasa da arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebas, unda gaZlierdes erovnul, regionalur da saerTaSoriso doneze. 

62. unda ganviTardes da gaZlierdes regionaluri da saerTaSoriso TanamSromloba 

axalgazrdebis danaSaulebTan, danaSaulis aRkveTisa da arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebasTan dakavSirebiT, sadac CarTuli iqnebian praqtikosebi, eqspertebi 

da gadawyvetilebis mimRebi pirebi.

63. yvela mTavrobam, gaerTianebuli erebis organizaciam da sxva Sesabamisma organizaciebma 

Zlieri mxardaWera unda aRmouCinon teqnikur da mecnierul TanamSromlobas praqtikul 

da Sesabamis politikasTan dakavSirebul sakiTxebze, kerZod, treningebTan, pilotur da 

sademonstracio proeqtebTan da konkretul sakiTxebTan mimarTebiT, romlebic exeba 
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axalgazrda pirebis mier Cadenili danaSaulebisa da arasrulwlovanTa danaSaulis 

aRkveTas.

64. TanamSromloba unda iqnes waxalisebuli mecnieruli kvlevis warmoebasTan mimarTebiT, 

romelic ukavSirdeba axalgazrdebis mier danaSaulis Cadenisa da arasrulwovnebis 

danaSaulis aRkveTis Sesaxeb efeqtiani midgomebis SemuSavebas, da aseTi kvlevis Sedegebi 

farTod unda iqnes gavrcelebuli da Sefasebuli.

65. gaeros Sesabamisma organoebma, institutebma, saagentoebma da ofisebma mWidrod 

unda iTanamSromlon da koordinacia gauwion bavSvebTan, arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebasTan, axalgazrda pirebis danaSaulsa da arasrulwlovnebis danaSaulis 

aRkveTasTan dakavSirebul sxvadasxva sakiTxebze.

66. winamdebare saxelmZRvanelo principebis safuZvelze, gaeros samdivnom, dainteresebul 

institutebTan erTad, unda iTamaSon aqtiuri roli kvlevis warmoebaSi, mecnierul 

TanamSromlobaSi, politikasTan dakavSirebuli SesaZleblobebis formulirebaSi da 

maT gadasinjvasa da ganxorcielebis monitoringSi. xsenebuli unda warmoadgendes 

informaciis sando wyaros danaSaulis aRkveTasTan dakavSirebul efeqtian midgomebTan 

mimarTebiT. 
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gaero-s mi ni ma lu ri stan dar tu li we se bi
ar asrul wlo van Ta mi marT mar Tlmsa ju le bis 

gan xor ci e le bis Sesaxeb*

(`pekinuri wesebi~)

nawili pirveli 

zogadi principebi 

1. ZiriTadi miznebi 

1.1 wevri saxelmwifoebi Seecdebian saTanado zogadi interesis Sesabamisad, xeli Seuwyon 

arasrulwlovanisa da misi ojaxis keTildReobas. 

1.2  wevri saxelmwifoebi Zalisxmevas ar daiSureben, raTa ganaviTaron pirobebi, romlebic 

uzrunvelyofs arasrulwlovanis Sinaarsian arsebobas sazogadoebaSi; aseve cxovrebis 

im periodSi, rodesac igi [arasrulwlovani] yvelaze metadaa mgrZnobiare devianturi 

qmedebis mimarT, xels Seuwyobs pirad ganviTarebas da ganaTlebas, romelic SeZlebis-

dagvarad damoukidebelia danaSaulisa  da saarTaldarRvevisagan. 

1.3  saTanado yuradReba unda daeTmos konkretul RonisZiebebs, rac aseve moicavs yvela 

SesaZlo resursis, maT Soris ojaxis, moxaliseebisa da sxva sazogadoebrivi jgufebis, 

aseve skolebisa da sxva sazogadoebrivi institutebis mobilizacias arasrulwlovan-

Ta keTildReobis xelSewyobis mizniT, raTa Semcirdes kanonis gamoyeebis aucilebloba 

da samarTaldamrRvevi arasrulwlovanis mimarT mopyroba iyos efeqturi, samarTliani 

da humanuri. 

1.4  arasrulwlovanTa marTlmsajuleba unda iTvlebodes TiToeuli saxelmwifos  erov-

nuli ganviTarebis ganuyofel nawilad da iyos yvela arasrulwlovanisaTvis socialu-

ri marTlmsajulebis yovlismomcvel CarCoSi, rac erTdroulad xels Seuwyobs axal-

gazrdebis dacvas da sazogadoebaSi marTlwesrigis SenarCunebas. 

1.5  es wesebi ganxorcieldeba TiToeul wevr saxelmwifoSi arsebuli ekonomikuri, so-

cialuri da kulturuli pirobebis konteqtsis Sesabamisad.

1.6  arasrulwlovanTa marTlmsajuleba unda viTardebodes sistematurad da moxdes ko-

ordinireba saTanado samsaxurebSi CarTuli personalis kompetenciis, maTi meTodebis, 

midgomisa da mosazrebis gaumjobesebisa da SenarCunebis mizniT. 

komentari 

farTo ZiriTadi miznebi Seexeba mTlian socialur politikas da mimarTulia arasrulwo-

vanTa keTildReobis maqsimalurad xelSewyobisaken, rac Seamcirebs arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis gamoyenebis aucileblobas da Sesabamisad Seamcirebs zians, rac SeiZ-

leba gamoiwvios [marTlmsajulebis] gamoyenebam. axalgazrdebis mimarT mzrunvelobiTi 

RonisZiebebi sanam samarTaldarRveva daiwyeba aris [am] wesebis gamoyenebis Tavidan acile-

*  miRebulia generaluri asambleis 1985 wlis 29 noembris 40/33 rezoluciiT.
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bisaTvis aucilebeli wina piroba politikis doneze. 1.1-dan 1.3-mde wesebi miuTiTebs, Tu 

ra mniSvnelovan rols asrulebs arasrulwlovanebze mimarTuli qmediTi socialuri po-

litika, inter alia, arasrulwlovanTa danaSaulisa da samarTaldarRvevebis Tavidan acilebaSi. 

wesi 1.4 gansazRvravs, rom arasrulwlovanTa marTlmsajuleba aris arasrulwlovanTaTvis 

socialuri samarTlianobis ganuyofeli nawili, xolo wesi 1.6 miuTiTebs arasrulwlovan-

Ta marTlmsajulebis mudmivi gaumjobesebis aucileblobaze, rac ar unda CamorCebodes 

arasrulwlovanTaTvis progresuli socialuri politikis ganviTarebas da yovelTvis iT-

valiswinebdes  momsaxure personalis mudmivi gaumjobesebis aucileblobas. 1.5 wesi iTva-

liswinebs wevr saxelmwifoebSi arsebul mdgomareobas, risi Sedegic aris konkretuli wesis 

gansxvavebuli implementacia sxvadasxva saxelmwifoSi. 

2. wesebisa da gamoyenebuli ganmartebebis farglebi

2.1  Semdegi minimluri wesebi gamoiyeneba arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis mimarT 

miukerZoeblad, rime gansxvavebis gareSe, magaliTad rasis, feris, sqesis, enis, religi-

is, politikuri an sxva Sexedulebebis, erovnuli an socialuri warmoSobis, qonebis, da-

badebiTi an sxva statusis niSniT. 

2.2  am wesebis miznebisaTvis wevri saxelmwifoebi gamoiyeneben Semdeg ganmartebebs imgva-

rad, rom Seesabamebodes maT samarTlebriv sistemebsa da koncefciebs: 

(a)  arasrulwlovani aris bavSvi an axalgazrda adamaini, romlis mimarT arsebul 

saarTlebriv sistemaSi SeiZleba gamoiyenebodes srulwlovanisagan gansxvavebuli 

wesebi danaSaulis Cadenis dros;

(b)  samarTaldarRveva aris nebismieri qmedeba (moqmedeba an umoqmedoba), romelic 

dasjadia arsebul samarTlebriv sistemaSi. 

(g)  arasrulwlovani samarTaldamrRvevi aris bavSvi an axalgazrda adamiani, romelic 

eWvmitanilia samarTaldarRvevis CadenaSi an romelmac, rogorc dadasturda, Cai-

dina samarTaldarRveva. 

2.3  yoveli erovnuli iurisdiqciis farglebSi unda moaxmaron saTanado Zalisxmeva, raTa 

miRebul iqnes kanonebis, wesebisa da debulebebis paketi, romlebic exeba arasrul-

wlovan samarTaldamrRvevebs, agreTve im institutebsa da organoebs, visac akisriaT 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ganxorcieleba, da miznad isaxavs:

(a)  daakmayofilos arasrulwlovan samaRTaldamrRvevTa sxvadasxva moTxovna maTi Zi-

riTadi uflebebis dacvisas;

(b)  daakmayofilos sazogadoebis moTxovnebi;

(g)  moaxdinos am wesebis ganxorcieleba ganuxrelad da samarTlianad. 

komentari 

standartuli minimaluri wesebi mizanmimarTuladaa (ganzrax) formulirebuli imgvarad, 

rom SeiZlebodes misi gamoyeneba gansxvavebul samarTlebriv sistemebSi da amasTanave Ca-

moayalibos minimaluri standartebi arasrulwlovani samarTaldarRvevebis mopyrobis 

Sesaxeb arasrulwlovanis nebismieri ganmartebisa da arasrulwlovani samarTaldamrR-

vevebis Sesaxeb arsebuli nebismieri samarTlebrivi sistemis pirobebSi. wesebi yovelTvis 

unda gamoiyenebodes miukerZoeblad da raime gansxvavebis gareSe. swored amitom wesi 2.1. 

yuradRebas amaxvilebs imis saWiroebaze, rom wesebi yovlTvis gamoiyenebodes miukerZoe-

blad da yovelgvari gansxvavebis gareSe. es wesi imeorebs bavSvTa uflebebis Sesaxeb de-

klaraciis me-2 princips. wesi 2.2 ganmartavs “arasrulwlovansa” da “samarTaldarRvevas”, 

rogorc “arasrulwlovani samarTaldamrRvevis” cnebis Semadgenel nawilebs, romlebic 

[arasrulwlovani samarTaldamrRvevebi] arian am wesebis ZiriTadi subieqti (Tumca aseve 

ixileT wesebi 3 da 4). unda aRiniSnos, rom asakobrivi zRvari damokidebulia, rac aSkaradaa 

miTiTebuli, TiToeul samarTlebriv sistemaze, rac srulad iTvaliswinebs wevri saxelmwi-
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foebis ekonomikur, socialur, politikur, kulturul da samarTlebriv sistemebs. amis Se-

degad, “arasrulwovanis” cneba moicavs farTo asakobriv speqtrs 7-dan 18 wlamde an zemoT. 

aseTi mravalerovneba gansxvavebuli samarTlebrivi sistemebis ganuyofeli nawilia da ar 

amcirebs stanartuli minimaluri wesebis gavlenas. wesi 2.3 Seexeba specifiuri erovnuli 

kanondeblobis arsebobis aucileblobas, raTa moxdes standartuli minimaluri wesebis op-

tmaluri gamoyeneba rogorc samarTlebrivad, ise pratikulad.

3. wesebis gamoyenebis sferos gafarToeba

3.1  wesebis saTanado debulebebi gamoiyeneba ara mxolod arsrulwlovani saarTaldamrR-

vevebis mimarT, aramed im arasrulwlovanTa mimarTac, romelTa winaaRmdeg SeiZleba 

aRiZras sisxlis samarTlebrivi devna konkretuli qmedebisaTvis, Tu es ukanaskneli ar 

iqneboda dasjadi srulwlovanis mier Cadenis SemTxvevaSi.

3.2  Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisken, rom wesebSi Camoyalibebeuli pricnipebi 

gavrceldes yvela arasrulwlovanze, romelTa mimarT mimdinareobs socialuri uz-

runvelyofisa da meurveobis sakiTxebze procesi. 

3.3  Zalisxmeva aseve mimarTuli unda iyos imisken, rom wesebSi Camoyalibebuli principebi 

gamoiyenebodes axalgazrda srulwlovani damnaSaveebis mimarT. 

komentari

me-3 wesis Tanaxmad, standartuli minimaluri wesebiT gaTvaliswinebuli dacva vrceldeba 

aarasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebazec, raTa moicvas:

(a)  e.w. “statusidan gamomdinare samarTaldarRvevebs”, romelTac iTvaliswinebs sx-

vadasxva erovnuli samarTlebrivi sistema, sadac samarTaldarRvevad miCneuli 

qmedebaTa raodenoba ufro maRalia arasrulwovanebisaTvis, vidre srulwlovan-

TaTvis (magaliTad, skolis gacdena, skolisa da ojaxisaTvis daumorCilebloba, sa-

jarod daTrba da a.S.) (wesi 3.1); 

(b) arasrulwovanis mimarT socialuri uzrunvelyofisa da meurveobis process 

(wesi3.2); 

(g)  process, romelSic CarTulia axalgazrda srulwlovani samarTaldamrRvevi, rac 

ra Tqma unda, damokidebulia asakobriv zRvarze (wesi 3.3). 

wesebis gamoyenebis sferos gafarToeba am sam sferoSi gamarTlebuli unda iyos. wesi 3.1. 

iTvaliswinebs minimalur garantias am sferoebSi, xolo wesi 3.2. CaiTvleba sasurvel nabi-

jad, romelic mimarTuli iqneba ufro samarTliani, Tanaswori da humanuri marTlmsaju-

lebisaken yvela arasrulwlovanisaTvis, romlis qmedeba winaaRmdegobaSi modis kanonTan. 

4. sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis asaki

4.1  im samarTlebriv sistemebSi, romlebic aRiarebs arasrulwlovanTa sisxlis samarT-

lebrivi pasuxismgeblobis asakis cnebas, aseTi asakis qveda zRvari ar unda dadgindes 

Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da inteleqtualuri mowifulobis faqtis 

gaTvaliswinebiT
.

komentari 

sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis qeda zRvari Zalian gansxvavdeba istoriisa da 

kulturis gaTvaliswinebiT. Tanamedrove midgoma iqneba, bavSvi moqmedebs Tu ara sisxlis 

samarTlebrivi pasuxismgeblobis moraluri da fsiqologiuri komponentebis Sesabamisad; 

anu, bavSvi piradi Semecnebisa da aRqmis gaTvaliswinebiT SeiZleba Tu ara miviCnioT pasu-



7676

saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

xismgeblad arsebiTad anti-socialuri qmedebisaTvis. Tu sisxlis samarTlebrivi pasuxism-

geblobis asaki Zalian dabal zRvarzea dadgenili an Tu saerTod ar arsebobs qveda zRvari, 

maSin pasuxismgeblobis cneba mniSvnelobas kargavs. zogadad, arsebobs axlo kavSiri  deli-

qventur an sisxlis samarTlebriv qmedebaze pasuxismgeblobis cnebasa da sxva socialur 

uflebebsa da pasuxismgeblobas (rogoricaa ojaxuri mdgomareoba, samoqalaqo umravleso-

ba da a.S.) Soris. amitom,  unda moxdes SeTanxmeba keTilgonivrul asakobriv qveda zRvarze, 

romelic gamoiyeneba saerTaSoriso donezec.

5. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis miznebi

5.1  arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistema gansakuTrebul yuradRebas unda ani-

Webdes arasrulwlovanTa keTildReobas da unda uzrunvelyos, rom arasrulwlovani 

samarTaldamrRvevis mimarT gamoyenebuli nebismeri RonisZieba yovelTvis iyos sa-

marTaldamrRvevisa da samarTaldarRvevis Tanazomieri. 

komentari

me-5 wesi Seexeba arasrulwlovanTa maTlmsajulebis or yvelaze mnivnelovan mizans. pir-

veli mizani aris arasrulwlovanTa keTildReobis xelSewyoba. es aris im samarTlebrivi 

sistemebis ZiriTadi mizani, romelSic arasrulwlovan damnaSaveebis saqmeebs ganixilavs 

saojaxo sasamarTloebi an administraciuli organoebi, magram arasrulwlovanTa keTild-

Reobas gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos aseve im samarTlebriv sistemebSic, rom-

lebSic danergilia sisxlis samarTlis sasamarTloebis modeli, rac xels Seuwyobs mxolod 

damsjeli sanqciebis gamoyenebas (aseve ixileT wesi 14). meore mizani aris “proporciulo-

bis (Tanazomierebis) principi”. es principi sayovelTaod cnobilia, rogorc damsjelobi-

Ti sanqciebis Semakavebeli saSualeba, romelic ZiriTad gamoixateba samarTlian midgomaSi 

samarTaldarRvevis simZimis gavaliswinebiT. axalgazrda samarTaldamrRvevTa qmedebaze 

pasuxi unda emyarebodes ara marto danaSaulis simZimes, aramed aseve piradi mdgomareobas. 

samarTaldamrRvevis piradma garemoebebma (magaliTad, socialuri statusi, ojaxuri md-

gomareoba, danaSauliT gamowveuli ziani an sxva faqtorebi, rac zegavlenas axdens pirad 

gareomebebze) unda moaxdinos gavlena sapasuxo RoniZiebis proporciulobaze (magaliTad, 

mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli samarTaldamrRvevis survili kompensacia misces msxver-

pls, an sakuTari surviliT daubrundes Sinaarsian da sasargeblo cxovrebas. ar aris saWiro 

imis mtkiceba, rom sapasuxo RonisZieba, romlis mizania axalgazrda samarTaldamrRvevis 

keTildReoba, SeiZleba gascdes aucileblobis zRvars da amis Sedegad daarRvios axal-

gazrda piris ZiriTadi uflebebi, rogorc es xdeba zogierT arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis sistemebSi. am dros niSvnelovania, dacul iqnes sapasuxo RonisZiebis Tanazo-

miereba (proporciuloba) rogorc samarTaldamrRvevisa da samarTaldarRvevis, aseve msx-

verplis mimarT. faqtiurad wesi 5 moiTxovs arc meti da arc naklebi samarTlian sapasuxo 

reaqcias  arasrulwlovanis mier gadacdomis an danaSaulis Cadenis yoveli SeTxvevisaTvis. 

am wesSi gaTvaliswinebulma sakiTxebma SeiZleba xeli Seuwyos orive mimaTulebis ganviTa-

rebas: axali da inovaciuri tipis sanqciebi aris iseTive sasurveli, rogorc sifrTxilis 

RonisZiebebi, raTa metismetad ar gafarTovdes arasrulwlovanTa mimarT formaluri so-

cialuri kontroli. 

6. diskreciuli uflebamosilebis moculoba

6.1  arasrulwlovanTa gansxvavebuli moTxovnebis, agreTve xelmisawvdomi RonisZiebebis 

mravalferovnebis gaTvaliswinebiT, nebadarTuli unda iyos saTanado diskreciuli 

qmedeba procesis yvela etapze da arasrulwlovanTa maTlmsajulebis administrire-

bis sxvadasxva doneze, maT Soris gamoZiebisas, mokvlevisas, sasamarTlo ganxilvisas da 

gadawyvetilebis gamotanis Semdeg etapze. 
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6.2  amasTan, unda uzrunvelyofil iqnes saTanado angariSgeba aseTi diskreciuli ufleba-

mosilebis ganxorcielebis yvela etapsa da doneze. 

6.3  diskreciuli uflebamosilebis ganmaxorcielebel pirebs unda hqondeT Sesabamisi kva-

lifikacia an unda moxdes maTi momzadeba, raTa maT gamoiyenon diskreciuli uflebamo-

sileba keTilgonivrulad maTi funqciebisa da mandatis gaTvaliswinebiT. 

komentari 

wesebi 6.1, 6.2 da 6.3 aerTianeben arasrulwlovanTa marTlmsajulebis efeqturi, samarTliani 

da humanuri administrirebis ramdenime ZiriTad mniSvnelovan niSans: prcesis warmoeis 

yvela mniSvnelovan etapze diskreciuli uflebamosilebis ganxorcielebis aucilebloba, 

raTa maT, vinc iRebs gadawyvetilebebs, SeeZloT im RonisZiebebis gatareba, romlebic 

yvelaze metad miesadageba mocemul saqmes; da Semowmebisa da blansirebis sistemis auci-

lebloba, raTa Tavidan iqnes acilebuli diskreciuli uflebamosilebiT borotad sarge-

bloba da dacul iqnes axalgazrda samarTaldamrRvevis uflebebi. angariSvaldebuleba da 

profesionalizmi aris farTo diskreciis Sekavebis saukeTeso saSualeba. amgvarad, pro-

fesiuli kvalifikaciis amaRlebasa da saeqsperto momzadebas gansakuTrebuli roli eni-

Weba arasrulwlovanTa saqmeebze diskreciuli uflebamosilebis keTilgonivrulad gamoy-

enebis uzrunvelyofisas (agreTve ixileT wesebi 1.6 da 2.2). am konteqstSi gansakuTrebuli 

yuradReba unda gamaxvildes diskreciuli uflebamosilebis gamoyenebis Sesaxeb ZiriTadi 

debulebis formulirebaze, aseve im debulebebze romlebic aregulirebs gadasinjvas da 

gasaCivrebas. am wesSi ar aris miTiTeba aseT meqanizmebze, vinaidan maTi inkorporireba saer-

TaSoriso minimalur standartebSi Zalian Znelia, radgan es ukanaskneli ver moicavs samar-

lebrivi sistemebis yvela gansxvavebas. 

7. arasrulwlovanTa uflebebi

7.1  samarTalwarmoebis yvela etpze garantirebuli unda iyos ZiriTadi procesualuri ga-

rantiebi, rogoricaa, udanaSaulobis prezumfcia, ufleba gaecnos wayenebul bralde-

bas, dumilis ufleba, dacviT sargeblobis ufleba, mSoblis an meurvis daswrebis uf-

leba, mowmeTa dapirispirebisa da jvaredini dakiTxvis ufleba da ufro maRal instan-

ciaSi gasaCivrebis ufleba. 

komentari 

wesSi 7.1 yuradReba gamaxvilebulia ramdenime mniSvnelovan sakiTxze, rolebic warmoadgens 

miukerZoebeli da samarTliani sasamarTlos ganuyofel nawils da aRiarebuliebul adami-

anis uflebebis Sesaxeb dokumentebSi (agreTve ixileT wesi 14). magaliTad, udanaSaulobis 

prezumfcia aseve ganmtkicebulia adamianis uflebebis sayovelTao deklaraciis me-11 mux-

liT da samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 muxlis 

me-2 punqtiT. amasTan minimaluri standartuli wesebis wesi 14 akonkretebs im sakiTxebs, 

romlebic aucilebelia arasrulwlovanTa saqmeebze samarTalwarmoebisas maSin, rodesac 

wesi 7.1 ganamtkicebulia mxolod yvelaze ZiriTad saproceso garantiebs. 

8. piradi cxovrebis dacva

8.1  yvela etapze dacul unda iqnes arasrulwlovanis ufleba pirad cxovrebaze, raTa Ta-

vidan iqnes acilebuli arasaTanado sajaroobiT an reputaciis SelaxviT gamowveuli 

ziani. 

8.2  zogadad, ar SeiZleba gamoqveyndes informacia, romelic xels Seuwyobs arasrulwova-

nis pirovnebis dadgenas. 
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komentari 

wesi 8 xazgasmiT aRniSnavs arasrulwlovanis piradi cxovrebis uflebis mniSvnelobas. ax-

algazrda adamianebi gansakuTrebiT eqvemdebarebian stigmatzacias. reputaciis Selaxvis 

(labelling) Sesaxeb kriminologiurma kvlevam daadastura, rom arasrulwlovanis mudmiv iden-

tifikacias “samarTaldamrRvevad” an “damnaSaved” mosdevs damRupveli Sedegebi (sxvadasx-

va xasiaTis). wesi 8 xazgasmiT aRniSnavs arasrulwlovnebis dacvis aucileblobas saqmesTan 

dakavSirebiT masobrivi informaciis saSualebebSi informaciis (magaliTad, eWvmitanili 

an msjavrdebuli axalgazrda samarTaldamrRvevTa saxelebis) gamoqveynebis Sedegebisagan. 

zogadad, individis interesi dacul unda iqnes. (me-8 wesis zogadi Sinaarsi dakonkrete-

bulia wesSi 21). 

9. gamomricxavi daTqma 

9.1  araferi am wesebSi imgvarad ar unda iqnes ganmartebuli, rac gamoricxavs gaeros mier 

miRebuli patimaTa mopyrobis Sesaxeb standartuli minimaluri wesebis an axalgazrde-

bis dacvisa da mzrunvelobis Taobaze sxva adamianis uflebebis Sesaxeb dokumentis da 

saerTaSoriso sazogadoebis mier aRiarebuli standartebis gamoyenebas. 

komentari

me-9 wesis mizania, Tavidan iqnes acilebuli am wesebis ganmartebisas an gamoyenebisas gauge-

broba da moxdes misi gamoyeneba arsebuli an momavalSi SemuSavebuli adamianis uflebebis 

Sesaxeb saerTaSoriso dokumentebis principebis Sesabamisad, magaliTad, adamianis ufle-

baTa sayovelTao deklaracia; ekonomikuri, socialuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb 

saerTaSoriso paqti da saoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqti, 

deklaracia bavSvTa uflebebis Sesaxeb da bavSvebis uflebebis Sesaxeb konvenciis proeq-

ti. aRaniSnavia, rom am wesebis gamoyeneba unda moxdes imgvarad, rom ziani ar miadges iseTi 

saerTaSoriso standartebis gamoyenebas, romlebic Seicavs ufro farTo gamoyenebis de-

bulebebs (aseve ixileT wesi 27). 

nawili ori

gamoZieba da sisxlissamarTlebrivi devna

10. pirveladi kontaqti

10.1 arasrulwlovanis dakavebisas mis mSoblebs an meurves amis Taobaze dauyovnebli unda 

ecnoboT, xolo Tu dauyovnebeli informireba SeuZlebelia, mSoblebs an mzrunvels 

unda ecnobos mogvianebiT SeZlebisdagvarad mokle droSi. 

10.2 mosamarTle and sxva uflebamosili piri an organo dayovnebis gareSe ganixilavs gaTa-

visuflebis sakiTxs. 

10.3 urTierToba samarTaldamcav organoebsa da arasrulwlovan samarTaldamrRvevs So-

ris unda ganxorcieldes imgvarad, rom pativi miagon arasrulwlovanis samarTlebriv 

statuss, xeli Seewyos arasrulwlovanis keTildReobas da Tavidan iqnes acilebuli 

ziani saqmis garemoebebis gaTvaliswinebiT. 
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komentari 

10.1 wesi faqtiurad Seesabameba patimarTa mopyrobis Sesaxeb standartuli minimaluri wese-

bis 92-e wess. gaTavisuflebis sakiTxs (punqti 10.2) dauyovnebliv ganixilavs mosamarTle an 

sxva uflebamosili piri. es ukanasneli moicavs nebismier pirs an instituts yvelaze farTo 

gagebiT, sazogadoebrivi sabWoebis an dakavebuli piris gaTavisuflebis uflebamosilebis 

policiis oficris CaTvliT. (aseve ixileT samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb 

saerTaSoriso paqtis me-9 muxlis me-3 punqti.) wesi 10.3 Seexeba arasrulwlovanis mier dana-

Sauls Cadenisas policielebisa da sxva samarTaldamcavi organoebis qmedebisa da proce-

durebis ZiriTad aspeqtebs. “zianis acileba” aSkarad moqnili formulirebaa da moicavs 

SesaZlo urTierTobis bevr aspeqts (magaliTad, uxeSi leqsikis gamoyeneba, fizikuri Zal-

adoba an gaSiSvleba). arasrulwlovanis marTlmsajulebis procesSi Cabma SeiZlba TavisTa-

vad warmoadgendes “zians” arasrulwlovanisaTvis; termini “Tavidan iqnes acilebuli ziani” 

ganimarteba farTod, anu pirvel rigSi arasrulwlovanisaTvis SeZlebisdagvarad naklebi 

zianis miyeneba, agreTve raime damatebiTi an arasaTanado zianis miyenebis Tavidan acile-

ba. es gansakuTrebiT niSvnelovania samarTaldamcav organoebTan Tavdapirveli kontaqtis 

dros, ramac SeiZleba Zireulad Secvalos arsrulwlovanis damokidebuleba saxelmwifosa 

da sazogadoebis mimarT. ufro metic, Semdgomi Carevis warmateba didadaa damokidebuli 

pirvelad kontaqtze. TanagrZnoba da keTili simtkice Zalian mniSvnelovania aseT situa-

ciebSi. 

11. sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli 

RonisZiebebiT

11.1 mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli is, rom, sadac SesaZlebelia, arasrulwlovanTa sa-

qmeebis ganxilva moxdes qvemoT 14.1 wesiT gavaliswinebuli uflebamosili pirisaTvis 

formalurad gansaxilvelad saqmis gadacemis gareSe. 

11.2 policias, prokuraturas da sxva organoebs, romlebic ixilaven arasrulwlovanTa sa-

qmeebs, unda hqondeT uflebamosileba, sakuTari diskreciis farglebSi miiRon gadawy-

vetileba formaluri ganxilvis gareSe Sesabamis samarTlebriv sistemaSi Camoyalibe-

buli kriteriumebisa da am wesebiT gaTvaliswinebuli principebis Sesabamisad. 

11.3 sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli Ro-

nisZiebebiT, rac moicavs saqmis gadacemas Sesabamis sazogadoebriv an sxva samsaxuri-

saTvis, moiTxovs arasrulwlovanis an misi mSoblis an meurvis Tanxmobas, Tu aseTi ga-

dawyvetileba saqmis gadacemis Sesaxeb, SeiZleba ganixilos kompetenturma organom, 

gasaCivebis SemTxvevaSi. 

11.4 raTa ganviTardes arasrulwlovanTa saqmeebze diskreciulad sisxlis samarTlebrivi 

pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamosasworebeli RonisZiebebiT, unda xeli 

Seewyos sazogadoebrivi programebis SemuSavebas, rogoricaa droebiTi zeamxedveloba 

da meurveoba, msxverplTa sasargeblod restitucia da kompensacia. 

komentari 

sisxlis samarTlebrivi  pasuxismgeblobis Secvla alternatiuli gamasworebeli RonisZie-

bebiT, romelic moicavs sisxlis samarTlebrivi saqmis warmoebis Sewyvetas da xSirad 

gulisxmobs sazogadoebrivi samsaxurebis CarTvas, gamoiyeneba formaluri da arafor-

maluri safuZvliT bevr samarTlebriv sistemaSi. es praqtika Tavidan gvacilebs arasrul-

wlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi gamarTuli procesis uaryofiTi Sedegebs (magali-

Tad, braldebiTa da sasjeliT gamowveuli sircxvili). bevr SemTxvevaSi saqmeSi Caurevloba 

iqneba saukeTeso pasuxi. amrigad, sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis Sewyveta Tavda-

pirvel etapze alternatiuli (socialuri) samsaxurebisaTvis saqmis gadacemis  gareSe Sei-

Zleba optimaluri pasuxi iyos. es gansakuTrebiT exeba im SemTxvevebs, rodesac danaSauli 
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umniSvnelo xasiaTisaa da rodesac ojaxma, skolam an sxv araformalurma socialuri kon-

trolis institutebma moaxdines saTanado da konstruqciuli reagireba, an aSkaraa, rom 

moaxdenen aseT reagirebas. rogorc 11.2 wesi iTvaliswinebs, sisxlis samarTlebrivi pasux-

ismgeblobisagan gaTavisufleba SeiZleba moxdes gadawyvetilebis miRebis nebismier etapze 

- policiis, prokuraturis an sxva organos mier, rogoricaa, sasamarTlo, tribunali, sabWo 

an kolegia. es ufleba SeiZleba ganaxorcielos mxolod erTma an yvela organom Sesabamisi 

samarTlebrivi sistemis wesebisa da politikis, aseve am wesebis Sesabamisad. ar aris auci-

lebeli, aseTi SemTxvevebi Semoifarglebodes wvrilmani danaSaulebiT, rac sisxlissa-

marTlebrivi pasuxismgeblobisagan gaTavisuflbas mniSvnelovan instrumentad gadaaqcevs. 

wesi 11.3 iTvaliswinebs, rom mniSvnelovania arasrulwlovani samarTaldamrRvevis (an misi 

mSoblis an meurvis) Tanxmoba, Tu [saTanado organo] rekomendacias uwevs sisxlis samarT-

lebrivi pasuxismgeblobis Sewyvetas da alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas. (sisxlis 

samarTlebrivi pasuxismgeblobis formis Secvla sazogadoebrivad sasargeblo SromiT sa-

marTaldamrRvevis Tanxmobis gareSe ewinaaRmdegeba iZulebiTi Sromis gauqmebis Sesaxeb 

konvencias). Tumca aseTi Tanxmoba SeiZleba gasaCivrdes, vinaidan SeiZleba igi gamowveuli 

iyos arasrulwlovanis sruli uimedobiT. wesis Tanaxmad, yuradReba unda mieqces am proce-

sis nebismier etapze daSinebisa da iZulebis SesaZleblobis Semcirebas. arasrulwlovani ar 

unda grZnobdes zewolas (magaliTad, raTa Tavidan aicilos sasamarTloSi gamosvla) an ar 

unda iyos zewolis qveS, rom Tanxmoba misces alternatiuli iZulebiTi RonisZiebebiT sisx-

lissamarTlebrivi pasuxismgeblobis Secvlaze. amrigad, aucilebelia, arsebobdes debule-

ba, romliTac SeiZleba pasuxismgeblobis Secvlis zomis Sesaxeb gadawyvetilebis obieqtu-

ri Sefaseba “kompetenturi organos mier, gasaCivrebis SemTxvevaSi”. (“kompetenturi orga-

no” SeiZleba gansxvavdebodes me-14 wesSi miTiTebuli kompetenturi organosagan). wesi 11.4 

rekomendacias uwevs Camoyalibdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis qmediTi alterna-

tiva sazogadoebaze orientirebuli sanqciebis saxiT. programebi, romlebic iTvaliswinebs 

situacis mogvarebas msxverplis sasargeblod restituciiT, aseve romlebic cdilobs 

momavalSi kanonsawinaaRmdego qmedebis Tavidan acilebas droebiTi zedamxedvelobiT an 

xelmZRvanelobiT, gansakuTrebiT rekomendirebulia. saqmis arsebiTi mxare SeiZleba am-

arTlebdess sisxlis samarTlebrivi pasuxismgeblobis Secvlas alternatiuli iZulebiTi 

RonisZiebebiT maSinac ki, rodesac Cadenilia SedarebiT seriozuli danaSauli (magaliTad 

pirveli danaSauli, iZulebiT Cadenili danaSauli da a.S.). 

12. policiis specializacia 

12.1 policiis oficrebi, romlebic xSirad an eqskluziurad arian dakavebulni ararsul-

wlovnebiT an ZiriTdad CarTulni arian arasrulwlovanTa mier Cadenili danaSaulebis 

aRkveTaSi, unda gaiaron specialuri instruqtaJi da mosamzadebeli kursebi maTi fun-

qciebis ukeT Sesasruleblad. did qalaqebSi unda Seiqmnas specialuri policiis dana-

yofebi am mizniT. 

komentari 

wesi 12 yuradRebas amaxvilebs, rom aucilebelia specialuri momzadeba yvela samarTaldam-

cavi Tanamdebobis pirisaTvis, romlebic CarTuli arian arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis administrirebaSi. vinaidan policia aris arasrulwlovanTa marTlmsajulebis siste-

maSi pirvelad kontaqtSi arasrulwlovanTan, Zalian mniSvnelovania, rom maTi qmdeba iyos 

saTanado. maSin, rodesac urbanizaciisa da danaSaulis urTierTmimarTeba aSkarad rTulia, 

arasrulwlovanTa danaSaulis zrda asocirdeba didi qalaqebis zrdasTan, gansakuTrebiT 

ki daCqarebul da daugegmav zrdasTan. Sesabamisad, specializebuli policiis danayofebis 

arseboba aucilebelia ara marto am dokumentiT gaTvaliswinebuli prinicpebis dasacavad 

(rogoricaa wesi 1.6), aramed arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis gasaumjobeseblad 

da arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa samarTavad (handling).
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13. winaswari patimroba

13.1 winaswari patimroba gamoiyeneba, rogorc ukiduresi zoma da SeZlebisadgvarad mokle 

droiT. 

13.2 rodesac SesaZlebelia, winaswari patimroba Seicvleba alternatiuli RonisZiebiT, 

rogoricaa mudmivi zedamxedveloba, intensiuri meurveoba an, ojaxSi an saswavlo da-

wesebulebaSi ganTavseba. 

13.3 winaswar patimrobaSi myof arasrulwlovans SeuZlia isargeblos gaeros mier miRebuli 

patimarTa mopyrobis minimaluri standatruli wesebiT dadgenili uflebebiTa da ga-

rantiebiT. 

13.4 winaswar patimrobaSi myofi pirebi unda gancalkevdnen srulwlovanebisagan da unda 

imyofebodnen calke SenobaSi an im Senobis gamoyofil nawilSi, sadac srulwlovani in-

dividebic arian ganTavsebulni. 

13.5 winaswari patimrobis ganmavlobaSi arasrulwlovanebze unda zrunavdnen, isini unda 

iyvnen daculni da miiRon saTanado individualuri daxmareba - socialuri, saganmanaT-

leblo, profesiuli, fsiqologiuri, samedicino da fizikuri - rac SeiZleba aucilebe-

li iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis gaTvaliswinebiT. 

komentari 

winaswari patimobisas arasrulwlovanis “damnaSaveobiT dasnebovnebis” saSiSroeba saTana-

dod unda iqnes Sefasebuli. swored amitomaa aucilebeli gansakuTrebiT aRiniSnos alter-

natiuli RonisZiebebis aucilebloba. punqti 13.1 aRniSnavs ra am aucileblobas, mouwodebs 

axali da inovaciuri RonisZiebebis Seqmnisaken, raTa Tavidan iqnes acilebuli winaswari 

patimroba arasrulwlovanis keTildReobis interesis gaTvaliswinebiT. winaswar patim-

robaSi myofi arasrulwlovnebi sargebloben yvela uflebiTa da garantiiT, romlebic 

gaTvaliswinebulia patimarTa mopyrobis Sesaxeb minimaluri standartuli wesebiT, aseve 

samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtiT, gansakuTrebiT misi 

me-9 muxliT da me-10 muxlis 2(b)  da 3 punqtebiT. wesi 13.4 ar gamoricxavs, rom saxelmwifoe-

bma gamoiyenon sxva RonisZiebebi srulwlovani samarTaldamrRvevebis gavlenis winaaRmdeg, 

romlebic aranakleb efeqturia, vidre am wesebiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebi. daxmare-

bis sxvadasxva fomrmebi CamoTvlilia, raTa yuradReba gamaxvildes winaswar patimrobaSi my-

ofi axalgazrdebis gansakuTrebuli moTxovnebis mravalferovnebaze (magaliTad qalebi an 

kacebi, narkomanebi, alkoholikebi, sulierad avadmyofi arasrulwlovanebi, axalgazrdebi, 

romlebsac aqvT travma da a.S.). winaswar patimrobaSi myofi axalgazrdebis gansxvavebuli 

fsiqikuri da fsiqologiuri Tvisebebis gaTvaliswinebiT zogierT maTgans aTavseben gan-

calkevebiT winaswari patimrobis ganmavlobaSi, rac xels uwyobs maT msxverplad gadaqce-

vis Tavidan acilebas da saTanado daxmarebis gawevas. gaeros meeqvse kongresma danaSaulis 

Tavidan acilebisa da samarTaldamrRvevTa mopyrobis Sesaxeb me-4 rezoluciaSi, romelic 

Seexeboda arasrulwlovanTa marTlmsajulebis standartebs, ganacxada, rom winaswari 

dakaveba unda gamoiyenebodes, rogorc ukanasknli saSualeba da mcirewlovanebi unda gan-

Tavsdnen iseT SenobaSi, sadac isini ar daeqvemdebarebian srulwlovani samarTaldamr-

Rvevebis uaryofiT gavlenas; amasTan, yovelTvis unda iqnes mxedvelobaSi miRebuli ganvi-

Tarebis konkretuli etapi. 
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nawili sami 

sasamarTlo ganxilva da saqmis gadawyveta 

14. sasamarTlo ganxilvis kompetenturi organo 

14.1 rodesac arasrulwlovani samarTaldamrRvevis saqme ar Sewyda (wesi 11), mis saqmes ga-

nixilavs kompetenturi organo (sasamarTlo, tribunali, kolegia, sabWo da a.S) miuker-

Zoebeli da samarTliani sasamarTlos principebis Sesabamisad. 

14.2 sasamarTlo ganxilva xelsayreli unda iyos arasrulwlovanis interesebisaTvis da Ca-

tardes iseT atmosferoSi, rom arasrulwlovanma Tavisufad SesZlos monawileobis mi-

Reba da azris gamoxatva. 

komentari 

rTulia kompetenturi organos an piris ganmartebis formulireba imgvarad, rom univer-

salurad ganmartos sasamarTlo ganxilvis ganmaxorcielebeli organoebi. “kompetenturi 

organo” moicavs imaTac, vinc Tavmjdomareobs sasamarTloebSi an tribunalebSi (rmelic Sei-

Zleba Sdgebodes 1 an ramdenime mosamarTlisagan), profesionali da momrigebeli magistranti 

mosamarTleebis, agreTve administraciuli sabWoebis (magaliTad Sotlandiui da skandinavi-

uri sistemebi) CaTvliT an sxva araformaluri sazogadoebrivi da davebis mogvarebis saagen-

toebi, romelTa mizania sasamarTlo ganxilva. arasrulwlovanTa saqmeebis sasamarTlo wesiT 

ganxilva yvela SemTxvevaSi unda mimdinareobdes im minimaluri wesebis Sesabamisad, romlebic 

universalurad gamoiyeneba sisxlis samarTaldamrRvevis mimarT da cnobilia, rogorc “sa-

marTliani sasamarTlo”. am ukanasknelis Tanaxmad, miukerZoebeli da samarTliani sasamarT-

lo moicavs iseT ZiriTad garantiebs, rogoricaa udanaSaulobis prezumfcia, mowmeebis gamo-

Zaxeba da dakiTxva, zogadi samarTlebrivi dacva, dumilis ufleba, sasaarTlo ganxilvisas 

bolo sityvis Tqmis ufleba, gasaCivrebis ufleba da a.S. (aseve ixileT wesi 7.1). 

15. advokati, mSoblebi da meurveebi 

15.1 procesis msvlelobisas arasrulwlovans ufleba aqvs, warmoadginos advokatma an mi-

marTos ufaso iuridiul daxarebas, Tu daxmarebis gaweva gaTvaliswinebulia qveyanaSi. 

15.2 mSoblebs an meurves ufleba aqvT monawileoba miRon procesis msvlelobisas da kope-

tentur organos SeuZlia moiTxovos maTi daswreba arasrulwlovanis interesebis gaT-

valiswinebiT. Tumca, kompetenturma organom SeiZleba uari uTxras maT monawileoba-

ze, Tu arsebobs safuZveli varaudisaTvis, rom es aucilebelia arasrulwlovanis inte-

resebisaTvis.

komentari 

15.1 wesis terminologia emTxveva patimarTa mopyrobis Sesaxeb minimaluri standartuli 

wesebis 93-e wess. advokati da ufaso iuridiuli damxareba aucilebelia arasrulwlovanisa-

Tvis iuridiuli daxarebis gasawevad, xolo 15.2 punqtis Tanaxmad mSoblebisa da meurveebis 

monawilobis ufleba ganixileba arasrulwlovanisaTvis fsiqologiur da emociur daxare-

bad - funqciad, romelic vrceldeba mTeli saarTalwarmoebis ganmavlobaSi. kompetenturi 

organos mcdeloba, saTanadod gadawyvitos saqe, warmatebiT dagvirgvindeba ararsrulw-

lovanis advokatTan (an sxva pirad damxmaresTan, romelsac arasrulwlovani endoba) Tan-

amSromlobiT. aseTi mosazrebis gaqarwyleba SesaZlebelia, Tu mSoblis an meurvis daswreba 

sasamarTlo procesze uaryofiT rols asrulebs, magaliTad, isini mtrulad arian ganwyo-

bilni arasrulwlovanis mimarT; Sesabamisad, unda arsebobdes maTTvis daswrebis uflebis 

SezRuvis SesaZlebloba. 
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16. socialuri mokvlevis Sesaxeb angariSebi 

16.1 yvela SemTxvevaSi, umniSvnelo danaSaulebis gamoklebiT, kompetenturi organos 

mier ganaCenis gamotanis winsmwrebi saboloo gadawyvetilebis miRebamde, guldasmiT 

unda iqnes Seswavlili arasrulwlovanis cxovrebis pirobebi, romelSic Caidina sa-

marTaldarRveva, raTa xeli Seewyos kompetenturi organos mier gonivruli gadawyve-

tilebis miRebas. 

komentari 

socialuri mokvlevis Sesaxeb angariSebi (socialuri angariSebi an sasjelis gamotanamde 

angariSebi) warmoadgens savaldebulo daxmarebis formas arasrulwlovanebTan dakavSire-

bul TiTqmis yvela saqmeze. kompetentr organos unda acnobon arasrulwlovanis Sesaxeb 

saTanado faqtebi, rogoricaa socialuri da ojaxuri mdgomareoba, kariera skolaSi, sa-

ganmanaTleblo gamocdileba da a.S. am miznisaTvis, zogierT iurisidiqciaSi iyeneben spe-

cialur socialur serviss an sasamarTlosTan an kolegiasTan arsebul personals. sxva per-

sonalma, probaciis oficrebis CaTvliT, SeiZleba Seasrulos igive funqcia. Sesabamisad, 

wesi moiTxovs, rom arsebobdes saTanado socialuri samsaxuri kvalificiuri socialuri 

angariSebis mosamsadeblad.

17. saxelmZRvanelo principebi sasamarTlo ganxilvisas da gadawyvetilebis 

gamotanisas

17.1 kompetenturi organos gadawyvtileba unda emyarebodes Semdeg principebs:

(a) zemoqmedebis zoma yovelTvis unda iyos ar marto samarTaldarRvevis simZimisa da 

garemoebebis proporciuli, aramed aseve arasrulwlovanis mdgomareobisa da moT-

xovnebis, aseve szogadoebis moTxovnebis proporculi;

(b) arasrulwlovanis piradi Tavisuflebis SezRudva SeiZleba gamoyenebul iqnes mxo-

lod dawvrilebiT ganxilvis Sedeg da unda Semoifarglos SesaZlo minimumiT;

(g) piradi Tavisuflebis SezRudva ar gamoiyeneba, Tu arasrulwlovans ar asamarTle-

ben seriozuli qmedebisaTvis sxva piris mimarT ZaladobiT an sxva seriozuli sa-

marTaldarRvevebis araerTjeradi CadenisaTvis da Tu ar arsebobs sxva Sesabamisi 

zemoqmdebis RonisZieba. 

(d) arasrulwovanis keTildReoba aris gadamwyveti faqtori misi saqmis ganxilvisas. 

17.2  sikvdiliT dasja ar gamoiyeneba arasrulwlovanis mier nebismiri danaSaulis Cadeni-

sas.

17.3  arasrulwlovanis mimarT ar SeiZleba fizikuri dasjis gamoyeneba. 

17.4  kompetentur organos unda hqondes ufleba nebismier dros Sewyvitos sasamarTlo gan-

xilva. 

komentari 

arasrulwlovanis saqmis sasamarTlo wesiT ganxilvis saxelmZRvanelo principebis Se-

muSavebisas ZiriTadi problema aris is, rom arsebobs filosofiuri xasiaTis gadauWreli 

winaRmdegobebi, rogoricaa: 

(a) reabilitacia samarTliani midgomis winaaRmdeg;

(b) daxmareba represiebisa da dasjis winaRmdeg;
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(g) reagirebis moxdena konkretuli saqmis arsebiTi mxaris gaTvaliswinebiT vs.  reagirebisa, 

romlis mizania mTlianad sazogadoebis dacva; 

(d) zogadi Sekaveba piradi Sekavebis winaaRdeg. 

konfliqti am midgomebs Soris ufro mniSvnelovania arasrulwlovanis saqmeebze, vidre 

srulwlovanTa saqmeebze. arasrulwlovanTa saqmeebis damaxasiaTebeli uamravi mzezisa 

da reagirebis gaTvaliswinebiT es alternativebi erTmaneTSi metad Zlieraa gadaxlarTu-

li. arasrulwlovanTa marTlmsajulebi ganxorcielebis minimaluri standartuli wesebis 

funqcia ar aris imis gansazRvra, Tu romeli midgoma unda iqnes gamoyenebuli, aramed misi 

funqciaa daaadginos erT-erTi maTgani, romelic yvelaze metad Seesabameba saerTaSoriso 

doneze aRiarebul principebs. Sesabamisad 17.1 wesSi Camoyalibebuli ZiriTadi elementebi, 

gansakuTrebiT (a) da (g) qvepunqtebSi Camoyalibebuli principebi unda ganimartos, rogorc 

ZiriTadi sawyisi wertili; Tu kompetenturi organoebi saTanado yuradRebas dauTmoben 

(aseve ixileT wesi 5), isini mniSvnelovnad uzrunvelyofen arasrulwlovani samarTaldarR-

vevebis uflebebis dacvas, gansakuTrebiT piradi ganviTarebisa da ganaTlebis ZiriTad 

uflebas. wesi 17.1(b) gulisxmobs, rom ganxurelad damsjelobiTi xasiaTis midgoma ar aris 

gamarTlebuli. srulwlovanTa saqmeebze, aseve arasrulwlovanTa mier seriozuli sa-

marTaldarRvevis Cadenisas samarTliani midgomas da damsjelobiTi sanqciebis gamoyenebas 

aqvs garkveuli mniSvneloba, xolo arasrulwlovanTa saqmeebze aseTi mosazrebas yovelT-

vis gadawonis axalgazrda adamianis keTildReobisa da momavlis uzunvelyofis interesi. 

gaeros meeqvse kongresis me-8 rezoluciis msgavsad, wesi 17.1(b) waaxalisebs patimrobis 

alternatiuli RonisZiebebis gamoyenebas SeZlebisdagvarad bevr saqmeze axalgazrdebis 

specifikuri moTxovnebis gaTvaliswinebiT. amrigad srulad unda gamoiyenebodes arsebu-

li alternatiuli sanqciebi da unda Seiqmnas axali sanqciebi sazogadoebis usafrTxoebis 

gaTvaliswinebiT. probacia unda gamoiyenebodes SeZlebisdagvarad xSirad, kerZod pirobi-

Ti msjavri, kolegiis brZanebebi da sxva gadawyvetilebebi. wesi 17.1(g) Seesabameba meeqvse 

kongresis me-4 rezoluciis ZiriTad principebs, romlis mizania arasrulwlovanTa cixeSi 

Casmis Tavidan acileba garda im SemTxvevebisa, Tu ar arsebobs reagirebis sxva forma sa-

zogadoebis usafrTxoebis dasacavad. 17.2 wesis debuleba arasrulwlovanTa mimarT sikv-

dilis dasjis gauqmebis Sesaxeb Seesabameba samoqlaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb 

saerTaSoriso paqtis me-6 muxlis me-5 punqts. fizikuri dasjis akrZalvis Sesaxeb debuleba 

Seesabameba samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-7 muxls 

da wamebisagan da sxva sastiki, arahumanuri an damamcirebeli mopyrobisagan yvela adamianis 

dacvis Sesaxeb deklaracias, aseve wamebisa da sxva sastiki, araadamianuri an damamcirebeli 

mopyrobis winaaRmdeg konvencias da bavSvebis uflebebis Sesaxeb konvenciis proeqts. nebis-

mier etapze saqmis warmoebis Sewyvetis uflebamosileba (wesi 17.4) damaxasiaTebelia aras-

rulwlovanTa saqmeebisaTvis srulwlovanTa saqmeebisagan gansxvavebiT. nebismier dros 

kompetenturma organom SeiZleba moipovos informacia iseTi garemoebis Sesaxeb, romlis 

safuZvelzec Carevis Sewyveta saqmis yvelaze marTebuli mogvareba iqneba. 

18. gadawyvetilebis sxvadasxva RonisZieba

18.1 meti moqnilobisa da gamosasworebel dawesebulebaSi ganTavsebis SeZlebisdagvarad 

Tavidan acilebis mizniT kompetentur organos unda gaaCndes sxvadasxva RonisZiebis 

gamoyenebis SesaZlebloba. aseTi RonisZiebebi, romelTagan zogierTi SeiZleba erTad 

iqnes gamoenebuli, moicavs: 

(a) brZaneba meurveobis, xelmZRvanelobisa da zedamxedvelbis Sesaxeb;

(b) probacia;

(g) brZaneba sazogadoebrivad sasargeblo Sromis Sesaxeb;

(d) finansuri sasjelebi, kompensacia da restitucia;

(e) Sualeduri an sxvagvari mkurnalobis Sesaxeb brZaneba;
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(v) jgufuri fsiqoTeapiisa da msgavs RonisZiebebSi monawileobis Sesaxeb brZaneba;

(z) brZaneba sameurveod gadacemis, sacxovrebeli garemosa da sxva saganmanaTleblo 

RonisZiebebis Sesaxeb;

(T) sxva saTanado brZanebebi.

18.2 arc erTi arasrulwlovani ar SeiZleba moacilon mSoblebis nawilobriv an srul mzrun-

velobas, Tu es ar aris aucilebeli konkretuli saqmis garemoebebiT. 

komentari 

wesi 18.1 CamoTvlis zogierT mniSvnelovan iZulebis formas da sanqcias, romlebic war-

matebiT gamoiyeneba sxvadasxva samarTlebriv sistemaSi. mTlianobaSi isini warmoadenen mo-

sazrebebs, romlebic saWiroebs Semdgom komentirebasa da ganviTarebas. wesi ar CamoTvlis 

kadrebiT dakompleqtebis moTxovnebs, vinaidan zogierT regionSi arsebobs kadrebis sim-

cire. aseT regionebSi kadrebis simciresTan dakavSirebuli RonisZiebebi unda gadaixedos 

da ganviTardes. 18.1 wesSi mocemul magaliTebs saerTo aqvT is, rom isini yvela damokide-

bulia sazogadoebaze alternatiuli gadawyvetilebebis efeqturad gansaxorcieleblad. 

sazogadoebaze damyarebuli gamosaworeba tradiciuli RonisZiebaa, romelic gamoiyeneba 

bevr aspeqtSi. amis gamo, kompetenturma organoebma unda gamoiyenon sazogadoebaze orien-

tirebuli RonisZiebebi. wesi 18.2 aRniSnavs ojaxis mniSvnelobas, romelic ekonomikuri, so-

cialuri da kulturuli uflebebis Sesaxeb saerTSoriso paqtis me-10 muxlis Tanaxmad aris 

“sazogadoebis bunebrivi da ZiriTadi jgufuri erTeuli”. ojaxSi mSoblebs aqvT ara marto 

uflebebi, aramed movaleobac, izrunon da zedamxedveloba gauwion bavSvebs. amitomac wesi 

18.2 adgens, rom mSoblebisagan gancalkeveba aris ukiduresi zoma. igi SeiZleba gamoyenebul 

iqnes mxolod maSin, rodesac saqmis garemoebebi moiTxovs am mZime nabijis gadadgmas (maga-

liTad bavSvis aramarTlzomierd mopyroba). 

19. daxuruli tipis dawesebulebaSi ganTavsebis SeZlebisdagvarad iSviTi gamoyeneba

19.1 arasrulwlovanis moTavseba daxuruli tipis dawesebulebaSi unda iyos ukiduresi Ro-

nisZieba da minimaluri aucilebeli drois ganmavlobaSi. 

komentari 

progresuli kriminologia mxars uWers arainstitucionalur mopyrobas institucio-

nalurTan SedarebiT. daxuruli tipis dawesebulebaSi ganTavsebisas warateba an ar aris an 

Zalian umniSvneloa gansakuTrebiT arainstitucionalizaciasTan SedarebiT. institucio-

nalizebul dawesebulebaSi ganTavsebul pirze arapirdapiri uaryofiTi gavlena, romlis 

Tavidan acileba SeiZlebelia, ver gamoswordeba mkurnalobis saSualebiT. es gansakuTre-

biT Seexeba arasrulwlovanebs, romlebic uaryofiTi gavlenis mimarT mowyvladebi arian. 

ufro metic, ara marto Tavisuflebis SezRudva, aramed Cveuli socialuri garemosgan 

gancalkeveba ufro mwvavea arasrulwlovanTaTvis vidre srulwlovanTaTvis, vinaidan isi-

ni ganviTarebis adreul etapze arian. me-19 wesis mizania institucionalizaciis SezRudva 

ori mimarTulebiT: raodenobrivad (“ukiduresi zoma) da droSi (“minimalurad aucilebe-

li dro”). me-19 wesi asaxavs meeqvse gaeros kongresis me-4 rezoluciis erT-erT ZiriTad 

saxelmZRvanelo princips: ar SeiZleba arasrulwlovani samarTaldamrRvevis dapatimreba 

garda im SemTxvevebisa, rodesac ar arsebobs sxva Sesabamisi RonisZieba. amitomac wesi akon-

kretebs, rom Tu arasrulwlovani dapatimrebulia, Tavisuflebis dakargva unda SeizRu-

dos SeZlebisdagvarad naklebad specialur Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi, sadac mxed-

velobaSia miRebuli samarTaldamrRvevis, samarTaldarRvevisa da dawesebulebis gansxva-

vebani. faqtiurad upiratesoba unda mieniWos “Ria tipis” dawesebulebebs “daxuruli tipis” 

dawesebulebebTan SedarebiT. ufro metic, TiToeuli maTgani unda iyos gamasworebeli an 

saganmanaTleblo xasiaTis da ara cixis tipis. 
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20. gaumarTlebeli dayovnebis Tavidan acileba

20.1 yvela saqme dasawyisidanve unda ganixilebodes daCqarebulad yovelgvari gaumarTle-

beli dayovnebis gareSe

komentari 

arasrulwlovanTa saqmeebis daCqarebuli ganxilva mniSvnelovani sakiTxia. sxvagvarad pro-

cesis dadebiTi Sedegebi da gadawyvetileba riskis qveS dgeba. drois gasvlasTan erTad 

arasrulwlovanisaTvis ufro da ufro Zneli xdeba, Tu mTlad SeuZlebeli ara procesisa 

da gadawyvetilebis dakavSireba samarTaldarRvevasTan rogorc inteleqtualur, ise fsi-

qologiur doneze. 

21. dosie (oqmebi)

21.1 arasrulwlovan samarTaldamrRvevTa dosie unda inaxebodes sruliad saidumlod da 

daxuruli iyos mesame mxareebisaTvis. masalebis xelmisawvdomoba unda Semoifarglos 

im pirebiT, romelTac pirdapir exebaT saqmeze gadawyvetileba an saTanadod ufleba-

mosil pirebs.

21.2 arasrulwlovan samarTaldamrRvevebis Sesaxeb arsebuli masalebi ar gamoiyeneba 

srulwlovanTa saqmeebis, an Tavad am samarTaldamrRvevebTan dakavSirebuli saqmeebis 

ganxilvisas. 

komentari 

wesi cdilobs daadginos balansi CanawerTan an dosiesTan dakavSirebul winaaRmdegobriv 

interesebs Soris: policiis, prokuraturis an sxva organoebis interesi kontrolis gaZ-

lierebasTan dakavSirebiT arasrulwlovani samarTaldamrRvevis interesis winaaRmdeg. 

(aseve ixile wesi 8.) “sxva uflbamosili pirebi” aseve moicavs mkvlevarebs. 

22. profesionalizmisa da momzadebis (treiningis) aucilebloba

22.1 profesiuli ganaTleba, muSaobis procesSi swavleba, kvalifikaciis amaRleva  da in-

struqtaJis sxva satanado modelebi gamoiyeneba arasrulwlovanTa saqmeebis ganmxil-

veli mTeli personalis saTanadi profesiuli kompetenturobis uzrunvelyofisa da 

SenarCunebisaTvis. 

22.2 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis personali unda airCes im arasrulwlovanTa mra-

valferovnebis gaTvaliswinebiT, romlebic uSualo kontaqtSi arian arasrulwlovan-

Ta marTlmsajulebis sistemasTan. Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisken, rom qalebi 

da umciresobebi samarTlianad iyvnen warmodgenilni arasrulwlovanTa marTlmsaju-

lebis organoebSi.

komentari 

saqmis gadawyvetis uflebamosilebis mqone pirebs SeiZleba gaaCndes gansxvavebuli warsuli 

(gaerTianebul samefosa da CrdiloeT irlandiaSi da regionebSi magistrati mosamarTlee-

bi arian saerTo samarTlis gavlenis qveS; romanuli samarTlis qveynebSi iuridiuli ganaT-

lebis mqone mosamarTleebi; an  arCeuli an daniSnuli momrigebeli an nafici msajuli, sa-

zogadoebrivi sabWoebis wevrebi da a.S.). yvela am pirisaTvis aucilebelia minialuri momz-

adeba samarTalSi, sociologiaSi, fsiqologiaSi, kriminologiasa da qmedebis mecnierebaSi. 

es iTvleba iseve mniSvnelovnad, rogorc kompetenturi organos organizaciuli speciali-
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zacia da daoukidebloba. ar aris gamarTlebuli, rom socialur muSakebisa da probaciis 

oficrebisaTvis aucilebeli moTxovna iyos profesiuli specializacia, rogorc arasrl-

wlovanTa saqmeebis gaZRolis winapiroba. amrigad, profesiuli momzadeba samsaxurSi aris 

minimaluri moTxovna. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis miukerZoebeli da efeqturi 

administrirebis aucilebeli elementia profesiuli kvalifikacia. Sesabamisad, aucilebe-

lia personalis arCevis, dawinaurebisa da profesiuli momzadebis gaumjobeseba da maTTvis 

yvela saSualebis gadacema, raTa SesZlon dakisrebuli funqciebis saTanadod Sesruleba. 

politikuri, socialuri, seqsualuri, rasobrivi, religiuri, kulturuli an sxva saxis dis-

kriinacia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis personalis arCevis, daniSvnis da dawinau-

rebisas Tavidan unda iqnes acilebuli, raTa arasrulwlovanTa marTlmsajulebis admini-

strireba ganxorcieldes miukerZoeblad. meeqvse kongresmac gaswia rekomendacia aRniS-

nulis Sesaxeb. garda amisa, meeqvse kongresma mouwoda wevs saxelmwifoebs, uzrunvelyon 

samarTliani da Tanabari mopyroba qalebis mimarT, rogorc sisxlis samarTalwarmoebis 

monawileebis imarT, da rekomendacia gasca, rom specialuri zomebi unda iqnes miRebuli 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSi qalebiT dasaqmebis, momzadebisa da 

dawinaurebis xelSesawyobad. 

nawili oTxi 

arainstitucionaluri mopyroba 

23. gadawyvetilebis efeqturi Sesruleba 

23.1 saTanado debulebebi unda SemuSavdes, kompetenturi organos an sxva organos mier   14.1 

wesSi miTiTebuli brZanebebis Sesasruleblad garemoebebis Sesabamisad. 

23.2 aseTi debulebebi unda iTvaliswinebdes brZanebis Secvlis uflebas, Tu kompetenturi 

organo aucileblad miiCnevs, Tu aseTi cvlileba ganxorcieldeba am wesebSi ganmtkice-

buli principebis Sesabamisad.

komentari

arasrulwlovanTa saqmeebze gadawyvetilebebi ufro mniSvnelovan gavlenas axdens sa-

marTaldamrRvevis sicocxlis xangrZliv periodze, vidre srulwlovanTa saqmeebze. am-

rigad, mniSvnelovania rom gadawyvetilebis aRsrulebaze zedamxedvelobas axorcieleb-

des kompetenturi organo an damoukidebeli organo (Sewyalebis komisia, probaciis ofi-

si, axalgazrdebis keTildReobis institutebi da sxva), romelTa kvalifikacia utoldeba 

gadawyvetilebis gamomtani kompetenturi organos momzadebas. zogierT qveyanaSi juge de 

l’exécution des peines iqna SemoRebuli am mizniT. organos Semadgenloba, uflebamosile-

ba da funqciebi unda iyos moqnili, rac zogadad aRwerilia 23-e wesSi farTo mxardaweris 

mosapoveblad. 

24. aucilebeli mxardaWeris miwodeba (uzrunvelyofa)

24.1 saqmis warmoebis yvela etapze arasrulwlovanebs unda gaewioT aucilebeli daxmareba, 

rogoricaa sacxovrebeli farTi, saganmanaTleblo an profesiuli momzadeba, dasaqme-

ba an sxvagvari praqtikuli da sasargeblo daxmareba rabilitaciis procesis xelSesaw-

yobad. 
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komentari 

arasrulwlovanis keTildReobis xelSewyobas gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. amri-

gad, 24-e wesi moiTxovs aucilebeli nagebobebis arsebobas, momsaxurebisa da sxva saWiro 

daxmarebis gawevas, rac SeiZleba yvelaze ukeT Seesabamebodes arasrulwlovanis interesebs 

mTlianad reabilitaciis procesis ganmavlobaSi

25. moxaliseebisa da sxva sazogadoebrivi samsaxurebis mobilizacia 

25.1 unda moxdes moxaliseebis, moxalise organizaciebis, adgilobrivi institutebis an sxva 

sazogadoebrivi resursebis mobilizacia, raTa xeli Seuwyon arasrulwlovanis reabi-

litacias sazogadoebaSi da Tu SesaZlebelia ojaxSi. 

komentari 

es wesi asaxavs, rom arasrulwlovanTan gaweuli yvela samuSao misi reabilitaciisaken unda 

iyos mimarTuli. kompetenturi organos direqtivebis efeqturad gansaxorcieleblad sa-

zogadoebasTan TanamSromloba aucilebelia. moxaliseebi da moxalise samsaxurebi war-

modgens mniSvnelovan resurss, Tumca maTi gamoyeneba iSviaTad xdeba. zogierT SemTxvevaSi 

TanamSromloba yofil samarTaldamrRvevebTan (yofili narkomanebis CaTvliT) SeiZle-

ba mniSvnelovani daxmareba iyos. wesi 25 gamomdinareobs 1.1 da 1.6 wesebSi Camoyalibebuli 

principebidan da imeorebs samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso 

paqtis Sesabamis debulebebs. 

nawili xuTi  

institucionaluri mopyroba

26. institucionaluri mopyrobis miznebi 

26.1 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanis momzadebisa da mopyrobis mizania 

meurveobis, dacvis, ganaTlebisa da profesiuli unarebis uzrunvelyofa maTTvis sa-

zogadoebaSi socialurad sasargeblo da nayofieri rolis SesrulebaSi daxmarebis ga-

wevis mizniT. 

26.2 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanebi miiReben mzrunvelobas, dacvasa da 

saWiro daxmarebas - socialurs, saganmanaTleblo, profesiul, fsiqologiur, samedi-

cino da fizikurs - rac SeiZleba aucilebeli iyos maTi asakis, sqesisa da pirovnebis 

gaTvaliswinebiT, agreTve maTi srulyofili ganviTarebis interesebis Sesabamisad. 

26.3. arasrulwlovanebi institutSi unda gamocalkevdnen srulwlovanTagan da ganTavsd-

nen calke dawesebulebaSi an im dawesebulebis gamoyofil nawilSi, sadac srulwlova-

nebic arian. 

26.4 institutSi ganTavsebuli axalgazrda samarTaldamrRvev qalebs unda mieqceT gansa-

kuTrebuli yuradReba maTi piradi saWiroebebisa da problemebis gaTvaliswinebiT. maT 

ar unda miiRon imaze naklebi mzrunveloba, dacva, daxmareba, mkurnaloba da momzadeba, 

vidre axalgazrda samarTaldamrRvevma kacebma. samarTliani mopyroba maT mimarT iqne-

ba uzrunvelyofili. 
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26.5 dawesebulebaSi ganTavsebuli arasrulwlovanis interesebisa da keTildReobis gaTva-

liswinebiT mSoblebsa da meurveebs unda hqondeT naxvis ufleba. 

26.6 saministroTaSorisi da uwyebaTaSorisi TanamSromloba unda ganviTardes, raTa xeli 

Seuwyos dakavebuli arasrulwlovanis saTanado akademiuri an sadac SesaZlebelia 

profesiul momzadebas, raTa dakavebis adgilis datovebisas maT ar hqondeT ganaTle-

basTan dakavSirebuli problemebi. 

komentari 

institucionaluri mopyrobis miznebi, romlebic CamoTvlilia 26.1 da 26.2 wesebSi misa-

Rebia nebismieri sistemisa da kulturisaTvis. Tumca es miznebi ar aris ganxorcielebuli 

yvelgan da ufro meti unda gakeTdes maT misaRwevad. samedicino da fsiqologiuri daxma-

reba gansakuTrebiT niSvnelovania dawesebulebaSi ganTavsebuli narkomanebisaTvis, moZa-

lade da fsiqikurad daavadebuli adamianebisaTvis. srulwlovani samarTaldamrRvevebis 

uaryofiTi gavlenis Tavidan acileba da arasrulwlovanTa keTildReobis dacva dawe-

sebulebis pirobebSi, romelsac iTvaliswinebs wesi 26.3, srulad Seesabameba meeqvse kon-

gresis me-4 rezoluciis erT-erT ZiriTad saxelmZRvanelo princips. wesebi ar ukrZalavs 

saxelmwifoebs, gamoiyenon srulwlovan samarTaldamrRvevTa gavlenis Tavidan asacileb-

lad sxva RonisZiebebi, romlebic iseTive efeqturia, rogorc wesebiT gaTvaliswinebuli 

RonisZiebebi. (aseve ixileT wesi 13.4). wesi 26.4 Seexeba im faqts, rom qali samarTaldam-

rRvevebis mimarT iCenen nakleb yuradRebas vidre mamakaci samarTaldamrRvevebis mimarT, 

rogorc aRniSna meeqvse kongresma. kerZod meeqvse kongersis me-9 rezolucia iTvalis-

winebs samarTaldamrRvevi qalebisaTvis samarTlian mopyrobas sisxlis samarTalwarmo-

ebis yvela etapze da mouwodebs, gansakuTrebuli yuradReba mieqces maT moTxovnebsa da 

problemebs Tavisuflebis aRkveTis periodSi. ufro metic, es wesi unda ganixilebodes 

meeqvse kongresis karakasis xelSekrulebasTan erTad, romelic inter alia, iTvaliswinebs si-

sxlis samarTalwarmoebisas Tanabar mopyrobas; aseve qalebis winaaRmdeg diskriminaciis 

yvela formis aRmofxvris Sesaxeb deklaraciisa da qalebis winaaRmdeg diskriminaciis 

yvela formis aRmofxvris Sesaxeb konvenciasTan erTad. naxvis ufleba (wesi 26.5) gamomdi-

nareobs 7.1, 10.1, 15.2 da 18.2 wesebidan. uwyebaTaSorisi TanamSromlobas gansakuTrebuli 

mniSvneloba aqvs institucionaluri mopyrobisa da momzadebis xarisxis gasaumjobeseb-

lad. 

27.  gaeros mier miRebuli patimrebis mopyrobis minimaluri standartuli wesebis 

gamoyeneba  

27.1 patimrebis mopyrobis standartuli minimaluri wesebi da masTan dakavSirebuli reko-

mendaciebi mizanSewonilobidan gamomdinare gamoiyeneba dawesebulebaSi ganTavsebuli 

arasrulwlovani samarTaldamrRvevebis, maT Soris winaswar patimrobaSi myofTa mi-

marT. 

27.2 Zalisxmeva mimarTuli unda iyos imisken, rom patimrebis mopyrobis standartul mini-

malur wesebSi Camoyalibebuli principebis gamoyeneba moxdes imgvarad, rom pasuxob-

des arasrulwlovanTa gansxvavebul moTxovnebs, rac damaxasiaTebelia maTi asakisaT-

vis, sqesisaTvis da pirovnebisaTvis. 

komentari 

patimrebis mopyrobis standartuli minimaluri wesebi erT-erTi pirveli dokumentia, ro-

melic gaerom am sferoSi miiRo. sayovelTaod aRiarebulia, rom misi gavlena msoflio do-

nisaa. marTalia kidev arseboben saxelmwifoebi, sadac am wesebis Sesruleba ufro metad 

miswrafebaa, vidre faqti, miuxedavad amisa standartuli minimaluri wesebi kvlav axdens 

mniSvnelovan gavlenas gamosasworebeli dawesebulebebis humanuri da samarTlian admini-
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strirebaze. dawesebulebaSi myofi arasrulwlovanis dacvis meqanizmebi ganmtkicebulia 

patimrebis mopyrobis standartul minimalur wesebSi (sacxovrebeli, arqiteqtura, logini, 

Cacma, saCivrebi da Txovnebi, kontaqti garesamyarosTan, sakvebi, samedicino momsaxureba, 

RvTismsaxureba, asakobrivi dayofa, personalis dakompleqteba, muSaoba da a.S), romelSic 

aseve aris debulebebi dasjisa da disciplinis Sesaxeb da SezRudvebi saSiS samarTaldam-

rRvevebze. ar aris mizanSewonili moxdes am standartuli minimaluri wesebis Secvla aras-

rulwlovan samarTaldamrRvevTa dawesebulebebis Taviseburebebis gaTValiswinebiT aras-

rulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis standartul minimalur wesebSi. wesi 27 

yuradRebas amaxvilebs arasrulwlovanTa dawesebulebebisaTvis aucilebel moTxovnebze 

(wesi 27.1), aseve maTi asakidan, sqesidan da pirovnebidan gamomdinare gansxvavebul moTxov-

nebze (27.2). amrigad, wesis mizani da Sinaarsi dakavSirebulia patimrebis mopyrobis stan-

dartul minimalur wesebTan. 

28. pirobiT ganTavisuflebis xSiri da adreul etapze gamoyeneba

28.1 xelisuflebis organo SeZlebisdagvarad xSirad Seufardebs dawesebulebidan pirobiT 

gaTavisufleba, romelic gamoiyeneba aseve SeZlebisdagvarad adreul etapze. 

28.2 saTanado xelisuflebis organo daxmarebasa da zedamxedvelobas gauwevs dawesebule-

bidan pirobiT ganTavisuflebul arasrulwlovans, romelmac unda miiRos sazogadoe-

bis sruli mxardaWerac. 

komentari 

pirobiT ganTavisuflebis uflebamosileba SeiZleba gaaCndes 14.1 wesSi miTiTebul kompe-

tentur organos an romelime sxva organos. swored amitom, marTebulia miTiTeba moxdes 

“saTanado” da ara “kompetentur” organoze. Tu garemoebebi amis saSualebas iZleva, pirobiT 

gaTavisuflebas upiratesoba unda mieniWos sasjelis srul moxdasTan SedarebiT. Tu ar-

sebobs reabilitaciis damakmayofilebeli progresis mtkicebuleba, TviT is samarTaldam-

rRvevbic ki, romlebic saSiSad iqnen miCneulni dawesebulebaSi ganTavsebis dros, SeiZleba 

ganTavisufldnen. probaciis msgavsad, aseT ganTavisuflebas pirobad SeiZleba daedos sa-

Tanado orgaos mier gansazRvruli pirobebis damakmayofilebeli Sesruleba gadawyveti-

lebaSi gansazRvruli drois ganmavlobaSi, magaliTad samarTaldamrRvevis “kargad moqce-

vasTan” dakavSirebiT, sazogadoebrivi programebis daswreba, “Sua gzaze mdebare saxlebSi”** 

cxovreb da a.S. dawesebulebidan samarTaldamrRvevis pirobiT ganTavisuflebis SemTxveva-

Si probaciis an sxva (gansakuTrebiT iq, sadac probaciis samsaxuri ar aris SemoRebuli) 

oficerma unda gauwios daxmareba da zedamxedveloba da unda moxdes sazogadoebrivi mxar-

daWeris xelSewyoba. 

29. Sereuli tipis dawesebulebebi

29.1 Zalisxmeva unda iyos mimarTuli imisaken, rom Seiqmnas Sereuli tipis dawesebulebebi, 

rogoricaa droebiTi TavSesafrebi, saganmanaTleblo saxlebi, dRis momzadebis cen-

trebi da sxva msgavsi saTanado dawesebulebebi, romlebmac SeiZleba arasrulwlova-

nebs xeli Seuwyos sazogadoebaSi srulyofil integraciaSi. 

komentari 

saTanadod unda iqnes Sefasebuli dawesebulebidan gaTavisuflebis Semdgomi zrunvis mniS-

vneloba. es wesi aRniSnavs Sereuli tipis dawesebulebebis Seqmnis aucileblobas. es wesi 

**   sasjelis moxdis Semdeg msjavrdebulTa reabilitaciis dawesebuleba.
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aseve aRniSnavs, rom aucilebelia dawesebulebaTa da momsaxurebis sxvadasxva saxeoba, raTa 

Seesabamebodes arasrulwlovanTa mravalferovan moTxovnebs da gauwios xelmZRvaneloba 

da daxmareba sazogadoebaSi waratebuli reintegraciis procesSi. 

nawili eqvsi 

kvleva, dagegmva, politikis formulireba da Sefaseba 

30. gamokvleva, rogorc dagegmvis, politikis formirebisa da Sefasebis safuZvli

30.1 Zalisxmeva unda daeTmos aucilebeli gamokvlevis organizebasa da xelSewyobas, rome-

lic warmoadgens efeqturi dagegmvisa da politikis formulirebis safuZvels. 

30.2 Zalisxmeva unda daeTmos arasrulwlovanTa gadacdomebisa da danaSaulis mimarTu-

lebebis, problemebisa da mizezebis, aseve TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovnebis 

gansxvavebuli moTxovnebis periodul Seswavlasa da Sefasebas. 

30.3 Zalisxmeva unda iqnes mimarTuli, rom arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis 

administrirebis farglebSi Seiqmna mudmivi SefasebiTi gamokvlevis meqanizmi da Se-

grovdes da gaanalizdes saTanado monacemebi da informacia administrirebis Sefase-

bis, momavalSi gaumjobesebisa da reformirebis mizniT. 

30.4 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebisas momsaxurebis gaweva unda mud-

mivad daigegmos da ganxorcieldes, rogorc erovnuli ganviTarebis RonisZiebebis ga-

nuyofeli nawili. 

komentari 

gamokvlevis gamoyeneba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis safuZvlad sayo-

velTaod aRiarebulia mniSvnelovan meqanizmad, raTa praqtika Seesabamebodes TeoriaSi 

arsebil miRwevebs da moxdes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis ganviTareba 

da gaumjobeseba. mudmivi kavSiri gamokvlevasa da politikas Soris gansakuTrebiT mniS-

vnelovania arasrulwlovanTa marTlmsajulebisaTvis. axalgazrdebis cxovrebis stilisa 

da arasrulwlovanTa danaSaulebis formisa da speqtris swrafi da xSirad seriozuli cv-

lilebebis fonze sazogadoebisa da marTlmsajulebis pasuxi arasrulwlvanTa danaSaul-

sa da gadacdomebze male moZveldeba da xdeba Seusabamo. wesi 30 adgens standarts, raTa 

moxdes gamokvlevis CarTva politikis formulirebis processa da arasrulwlovanTa mar-

Tlmsajulebis administrirebaSi. wesi gansakuTrebul yuradRebas uTmobs arsebuli pro-

gramebisa da RonisZiebebis mudmiv gadaxedvasa da Sefasebas da dagegmarebas saerTo ganvi-

Tarebis ufro farTo aspeqtSi. arasrulwlovanTa moTxovnebis, aseve samarTaldarRvevebis 

mimarTulebebisa da problemebis mudmivi Sefaseba aris saTanado politikis formulire-

bisa da Carevis formebis gaumjobesebis winapiroba rogorc formalur, isearaformalur 

doneze. am konteqstSi pasuxismgebelma dawesebulebebma xeli unda Suwyon damoukidebeli 

pirebisa da organoebis mier kvlevis Catarebas; SeiZleba Rirebuli iyos Tavad arasrulw-

lovanTa mosazrebis gageba da mxedvelobaSi miReba; amasTan mniSvnelovania ara marto imaTi 

azri, visac Tavad mouwia marTlmsajulebis sistemis monawiled gadaqceva. dagegmarebisas 

gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes ufo efeqtur da samarTlian sistemaze. am 

mizniT unda Catardes yovlismomcveli da mudmivi Sefaseba arasrulwlovanTa moTxovnebisa 

da problemebisa da airCes konkretuli prioritetebi. amasTan dakavSirebiT unda moxdess 

arsebuli resursebis gamoyenebis koordinireba, alternatiuli RonisZiebebisa da sazoga-

doebis mxardaWeris CaTvliT, rac sakmarisi iqneba arsebuli programebis ganxorcielebisa 

da monitoringis specialuri programebis Sesaqmnelad.
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gaeros bavSvis uflebaTa komitetis zogadi 
komentari #10 marTlmsajulebis sistemaSi 

bavSvis uflebebis Sesaxeb

I. Sesavali

1.   bavSvis uflebaTa komitetisaTvis (SemdgomSi “komiteti”) angariSis wardgenisas,  

monawile saxelmwifoebi, xSirad gansakuTrebul yuradRebas uTmoben im bavSvebis ufle-

bebs, romlebmac, savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad 

edebaT misi darRveva an aRiarebuli arian mis damrRvevebad da romlebsac, aseve, “kanon-

Tan konfliqtSi myof bavSvebs” uwodeben. komitetis saxelmZRvanelo principebis Tan-

axmad, periodulad wardgenili angariSebis ZiriTadi Temaa, monawile saxelmwifoebis 

mier, gaerTianebuli erebis bavSvis uflebaTa konvenciis (SemdgomSi “konvencia”) 37-e 

da 40-e muxlebis Sesruleba. komiteti miesalmeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

administrirebisaken gadadgmul yovel nabijs. Tumca, amave dros, naTelia, rom saxelm-

wifoebis nawils kidev didi gza aqvT gasavleli, konvenciiT gaTvaliswinebuli yvela 

pirobis Sesasruleblad. gansakuTrebiT ki iseT sakiTxebSi, romelic exeba procesu-

alur uflebebs, samarTlebrivi procedurebis gareSe, kanonTan konfliqtSi myof bavS-

vebTan mopyrobis zomebis SemuSavebasa da gatarebas, agreTve, Tavisuflebis aRkveTis, 

rogorc ukiduresi zomis gamoyenebas. 

2.  komiteti aranakleb SeSfoTebulia im informaciis naklebobiT, romelic exeba wevr sax-

elmwifoTa  mier, arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisaTvis gatarebul zomebs. es 

SeiZleba, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi farTo politikis ararsebobiT 

iyos gamowveuli, rac Tavis mxriv, xsnis kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan mopyro-

bis Sesaxeb, mravali monawile saxelmwifos, sakmaod mwir statistikur monacemebs. 

3. winamdebare, zogadi komentaris mizani, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi 

monawile saxelmwifoebis angariSebis ganxilva da maTi saqmianobis Sefaseba gaxda. am 

gziT, komiteti monawile saxelmwifoebs, ufro detalur saxelmZRvanelo principebsa 

da rekomendaciebs gaacnobs, romlebic daexmareba maT arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis bavSvis uflebaTa konvenciis Sesabamisad aRsrulebaSi. arasrulwlovanTa 

marTlmsajuleba, romelic sxvaTa Soris, gulisxmobs kanonTan konfliqtSi myofi bavS-

vebis mimarT, iseTi alternatiuli zomebis gamoyenebas,  rogoricaa marTlmsajulebis 

sistemisagan ganrideba da aRdgeniTi marTlmsajuleba, saSualebas miscems monawile 

saxelmwifoebs, upasuxon kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis saWiroebebs. am gziT, 

isini SeZleben ara mxolod bavSvis WeSmariti interesis, aramed sazogadoebis mokle da 

grZelvadiani interesebis dacvasac. 

II. zogadi komentaris amocanebi  

4. dasawyisisTvis, saWiroa xazgasmiT aRiniSnos, rom konvencia monawile saxelmwifoebs 

avaldebulebs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis SemuSavebas, rac 

ar gulisxmobs mxolod konvenciis 37-e da me-40-e muxlebiT gaTvaliswinebuli debule-

bebis Sesrulebas. am muxlebis garda, saWiroa agreTve, konvenciis me-2, me-3, me-6 da me-12 

muxlebiTa da sxva Sesabamisi muxlebiT (me-4 da 39-e) gaTvaliswinebuli, saerTo saxelmZ-

Rvanelo principebis danergva. aqedan gamomdinare, komentari miznad isaxavs: 

 xeli Seuwyos monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo 

politikis SemuSavebasa da gatarebaSi, imisaTvis, rom  konvenciiT gaTvaliswinebu-

li valdebulebebis Tanaxmad, ganxorcieldes arasrulwlovnebs Soris danaSaulis 

prevencia. garda amisa, monawile saxelmwifoebi, SeZleben rCevisa da daxmarebisaT-

vis mimarTon gaerTianebuli erebis ekonomikuri da socialuri sabWos 1997/30 re-

zoluciis safuZvelze Seqmnil, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis uwyebaTaSo-

ris jgufs, romlis SemadgenlobaSi Sedian gaerTianebuli erebis adamianis ufle-
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baTa dacvis umaRlesi komisariatis (OHCHR), gaerTianebuli erebis bavSvTa fondis 

(UNICEF), gaerTianebuli erebis narkotikebisa da danaSaulis winaaRmdeg brZolis 

samsaxurisa (UNODC) da arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebi. 

 uzrunvelyos monawile saxelmwifoebi, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

zemoxsenebuli farTo politikis elementebis Sesaxeb rekomendaciebiT, sadac gan-

sakuTrebuli yuradReba daeTmoba arasrulwlovanTa mier danaSaulis Cadenis pre-

vencias, alternatiuli zomebis SemoRebas, raTa Tavidan iqnes acilebuli samarT-

lebrivi procedurebi. rekomendaciebi aseve daeTmoba, konvenciis 37-e da 40-e mux-

lebiT gaTvaliswinebuli sxva debulebebis interpretaciasa da Sesrulebas. 

 daexmaros monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo 

politikis farglebSi, iseTi saerTaSoriso standartebis gaerTianebaSi, rogoricaa, 

magaliTad, gaeros araswrulwlovanTa administrirebis minimaluri standartuli 

wesebi (“pekinuri wesebi”), gaeros wesebi TavisuflebaaRkveTili arasrulwlovanTa 

dasacavad (“havanuri wesebi”) da gaeros, arasrulwlovanTa Soris danaSaulis pre-

venciis saxelmZRvanelo principebi (“riadis saxelmZRvanelo principebi”). 

III. arasrulwlovanTa  marTlmsajuleba: farTo politikis ZiriTadi 
principebi

5. konvenciis moTxovnebis detalur ganxilvamde, komiteti, Tavdapirvelad xazs gausvams 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis ZiriTad principebs. arasrul-

wlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebisas, monawile saxelmwifoebi valdebulni arian 

sistematurad daicvan is zogadi principebi, romlebic gaTvaliwinebulia konvenciis 

me-2, me-3, me-12 muxlebiT, xolo arasrulwlovanTa marTlmsajulebis fundamenturi 

principebi, konvenciis 37-e da 40-e muxlebSia mocemuli. 

diskriminaciis dauSvebloba (muxli 2) 

6.   monawile saxelmwifoebi valdebulni arian, daicvan kanonTan konfliqtSi myofi bavS-

vebis Tanabari mopyrobis ufleba. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces de-faqto 

diskriminacias da uTanasworobas, romelic SeiZleba araTanmimdevruli politikidan 

gamomdinareobdes da gansakuTrebiT Seexos bavSvebis iseT daucvel jgufebs, rogore-

bic arian, magaliTad, quCis bavSvebi, bavSvebi, romlebic miekuTvnebian rasobriv, eTni-

kur, religiur an lingvistur umciresobebs, gogonebi, SezRuduli SesaZleblobebis 

mqone bavSvebi da agreTve is bavSvebi, romlebic xSirad arRveven kanons (recidiviste-

bi). am kuTxiT, mniSvelovania arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSi 

monawile yvela specialistis momzadeba (ix. paragrafi 9). garda amisa saWiroa SemuSave-

buli da daculi iqnes wesebi da regulaciebi, romlebic uzrunvelyofs kanondamrRvevi 

bavSvis mimarT Tanaswor mopyrobas da aseve uzrunvelyofs gamosworebisa da kompen-

saciis meqanizmebs. 

7.  kanonTan konfliqtSi myofi mravali bavSvi xdeba diskriminaciis msxverpli, magaliTad, 

maSin, rodesac cdilobs miiRos ganaTleba an Tavi daimkvidros Sromis bazarze. saWiroa 

Sesabamisi zomebis miReba, raTa ar moxdes amgvari diskriminacia. aq igulisxmeba, sxva-

Ta Soris, arasrulwlovani yofili kanondamrRvevebisTvis daxmarebis gaweva, sazoga-

doebaSi reintegraciis procesSi, sazogadoebis cnobierebis amaRlebisken mimarTuli 

aqtivobebi, raTa sazogadoebam aRiaros amgvari bavSvebis sasargeblo roli (muxli 40(1)). 

8.  xSiria SemTxvevebi, rodesac sisxlis samarTlis kodeqsebi Seicavs debulebebs, rom-

lebic axdenen bavSvebis iseTi qceviTi problemebis kriminalizacias, rogoricaa saxlis 

mitoveba, gaqceva, mawanwaloba, skolis gacdenebi da sxva. amgvari problemebi xSirad 

fsiqologiur an socio-ekonomikur xasiaTs atarebs. gansakuTrebul SeSfoTebas iwvevs 

is faqti, rom yvelaze xSirad, amgvari kriminalizaciis msxverplebi, gogonebi da qu-

Cis bavSvebi xdebian. amgvari qmedebebi, romlebsac sxvagvarad statusuri  danaSauli 

ewodeba, danaSaulad ar iTvleba, Tu maTi Camdeni zrdasruli piria. komiteti rekomen-

daciiT mimarTavs monawile saxelmwifoebs, gaauqmon amgvari danaSaulis debulebebi, 

raTa uzrunvelyon bavSvebisa da mozrdilebis kanonis winaSe Tanasworoba. am sakiTxTan 

dakavSirebiT, komiteti asaxelebs riadis saxelmZRvanelo principebis 56-e muxls, rom-

lis mixedviTac, “axalgazrdebis stigmatizaciis, viqtimizaciisa da kriminalizaciis 
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Tavidan acilebis mizniT, saWiroa kanonmdeblobam uzrunelyos, rom nebismieri qmedeba, 

romelic danaSaulad ar eTvlebaT mozrdilebs, arasrulwlovnebzec ar gavrceldes”.  

9.  amas garda, iseT qcevebze reagireba, rogoricaa sacxovreblis mitoveba da gaqceva, saWi-

roa moxdes bavSvis dacvis iseTi zomebis gatarebiT, rogoricaa magaliTad, mSoblebis 

da/an mzrunvelebis qmediTi mxardaWera da aseve iseTi midgoma, romelic orientirebu-

lia amgvari qcevis gamomwvev mizezebze. 

bavSvis WeSmariti interesi (muxli 3) 

10. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis procesSi, nebismieri gadawyvetileba 

unda iTvaliswinebdes bavSvis WeSmarit interess. ufrosebisgan bavSvebs fizikuri da 

fsiqologiuri ganviTareba, agreTve emociuri da saganmanaTleblo saWiroebebi ganasx-

vavebs. swored es gansxvavebebia, kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisaTvis SedarebiT 

msubuqi pasuxismgeblobis dakisrebis safuZveli. es gansxvavebebi warmoSobs arasrulw-

lovanTa marTlmsajulebis sistemis gancalkevebasa da bavSvebis mimarT gansxvavebuli 

mopyrobis saWiroebas. bavSvis WeSmariti interesebis dacva, kanondamrRvevi bavSvebis 

mimarT gulismobs, sisxlis samarTlis iseTi tradiciuli amocanebis Canacvlebas, ro-

goricaa represia/dasja  _ reabilitaciiTa da aRdgeniTi marTlmsajulebiT, rac auci-

lebelia ganxorcieldes, sazogadoebis usafrTxoebis sakiTxis gaTvaliswinebiT.        

sicocxlis xelSeuxeblobis da ganviTarebis ufleba  (muxli 6)

11. sicocxlis xelSeuxeblobis da ganviTarebis fundamentur uflebas unda efuZnebodes 

monawile saxelmwifoebis mier, arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis saxelmwifo 

politikisa da programebis warmoeba, radgan, danaSauli ukidursad uaryofiT gavlenas 

axdens bavSvebis ganviTarebaze. garda amisa ZiriTadi uflebis dacvam, Sedegad unda moi-

tanos arasrulwovanTa marTlmsajulebis iseTi politikis amoqmedeba, romelic pir-

dapir ukavSirdeba bavSvis ganviTarebis  sakiTxebs. sikvdiliT dasja an samudamo patim-

roba vadamdeli gaTavisuflebis pirobis gareSe, mkacrad ikrZaleba konvenciis 37-e(a) 

muxliT (ixileT qvemoT paragrafebi 75-77). Tavisuflebis aRkveTa Zalze uaryofiTad 

aisaxeba bavSvis harmoniul ganivTarebaze da mniSvnelovnad aferxebs mis sazogadoebaSi 

reintegracias. am sakiTxs uSualod ukavSirdeba konvenciis 37-e(b) muxli, romelis Tan-

axmad, Tavisuflebis aRkveTa dapatimrebis, dakavebis an sapyrobileSi moTavsebis CaT-

vliT, bavSvis ganviTarebis uflebis srulad dacvis mizniT (ixileT paragrafebi 78-88 

qvemoT)*, ganixileba ukidures zomad da gamoiyeneba rac SeiZleba mcire periodiT. 

mosmenis ufleba (muxli 12)

12. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis nebismier etapze, srulad unda iqnes 

daculi bavSvis mier sakuTari mosazrebebis Tavisuflad gamoTqmis ufleba im sakiTx-

ebTan dakavSirebiT, romelic uSualod exeba bavSvs (ixileT paragrafebi 43-45 qvemoT). 

komitetis azriT, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi moxvedril bavSveb-

is mier gamoTqmuli mosazrebebi da SeniSvnebi, sul ufro xSirad edeba safuZvlad re-

formebs, procesebis gaumjobesebas da maTi uflebebis dacvas. 

Rirseba  (muxli me-40 (1))

13. konvencia gansazRvravs Semdeg fundamentur principebs, romlebic exeba kanonTan kon-

fliqtSi myof bavSvebs: 

 bavSvTan  mopyroba xels unda uwyobdes misi Rirsebisa da sakuTari mniSvnelovneb-

is grZnobis ganviTarebas. es principi exmaureba adamianis uflebebis sayovelTao 

deklaraciis pirvel muxls, romlis mixedviT, yvela adamiani ibadeba Tavisufali da 

Tanabari uflebebiTa da RirsebiT. Rirsebisa da adamianis mniSvnelovnebis es fun-

damenturi ufleba, xazgasmiTaa moxseniebuli konvenciis preambulaSi. misi dacva 

aucilebelia bavSvTan dakavSirebuli procesis mimdinareobisas, dawyebuli samar-

* SeniSvna: konvenciis mier aRiarebuli TavisuflebaaRkveTili bavSvis uflebebi exeba kanonTan konfliqtSi 

myof bavSvebs, agreTve instituciebSi sxvadasxva mizniT ganTavsebul bavSvebs, rodesac ganTavseba 

miznad isaxavs zrunvas, dacvas an mkurnalobas. aq agreTve igulisxmeba iseTi miznebi, rac ukavSirdeba 

gonebriv janrmTelobas, ganaTlebas, narotikuli nivTierebebis moxmarebas, bavSvis dacvas da saimigracio 

institutebSi ganTavsebas.  
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Taldamcav organoebTan misi pirveli kontaqtiT da damTavrebuli, bavSvTan dakavS-

irebuli nebismieri zomis  gatarebiT. 

 bavSvis pativiscemis ganmtkiceba adamianis uflebebisa da sxva ZiriTadi Tavisufle-

bebisadmi. es principi gulisxmobs, rom bavSvi unda aRizardos gaerTianebuli ereb-

is wesdebiT gaTvaliswinebuli idealebisadmi pativiscemiT. garda amisa, es principi 

aseve gulisxmobs, rom bavSvisadmi mopyroba da ganaTleba, romelsac is marTlmsa-

julebis sistemaSi yofnisas iRebs, mas unda ganumtkicebdes adamianis uflebebisa 

da Tavisuflebebisadmi pativiscemas (konvenciis 29-e muxlis (1)(b) qvepunqti da 

komitetis 1 komentari ganaTlebis miznebis Sesaxeb). cxadia, rom arasrulwlovan-

Ta marTlmsajulebis es principi, moiTxovs konvenciis me-40 muxlis meore pun-

qtiT gaTvaliswinebuli uflebis srul dacvas, romelic gulisxmobs samarTliani 

sasamarTlos garantiis uflebas (ixileT paragrafebi 40-67 qvemoT). Tu arasrulw-

lovanTa marTlmsajulebis sistemaSi momuSave pirebi: policiis oficrebi, proku-

rorebi, mosamarTleebi da probaciis oficrebi ar scemen pativs am garantiebs da ar 

icaven maT, maSin, azrsmoklebulia movTxovoT bavSvs, adamianis uflebebisa da Ziri-

Tadi Tavisuflebebisadmi pativiscema.  

 bavSvis asakisa da misi reintegraciis, sazogadoebaSi mis mier sasargeblo rolis 

SesrulebisaTvis xelSewyobis gaTvaliswineba. es principi daculi unda iqnes bavS-

vTan dakavSirebuli procesis mimdinareobisas, dawyebuli misi pirveli kontaqtiT 

samarTaldamcav organoebTan da damTavrebuli bavSvTan dakavSirebuli nebismieri 

zomis  gatarebiT. principi imasac iTvaliswinebs, rom arasrulwlovanTa marTlm-

sajulebis sistemaSi momuSave yvela specialisti, safuZvlianad unda erkveodes 

bavSvis ganviTarebasa da zrdasTan dakavSirebul sakiTxebSi, icodes, ra aris marTe-

buli misi keTildReobisaTvis da icnobdes bavSvis mimarT Zaladobis gavrcelebul 

formebs.  

 bavSvis Rirsebisa da pativiscemis uflebis dacva, monawile   saxelmwifoebisagan 

moiTxovs ar dauSvan da aRkveTon  kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT 

Zaladobrivi mopyroba. komitetisaTvis wardgenili angariSebidan irkveva, rom 

Zaladobas adgili aqvs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis yvela 

etapze, dawyebuli policiasTan pirveli kontaqtiT, damTavrebuli winaswari pa-

timrobiT, agreTve Tavisufleba aRkveTili arasrulwlovnebis SemTxvevaSi, in-

stituciis SigniT yofnis mTeli periodis ganmavlobaSi. komiteti,  monawile sax-

elmwifoebisagan moiTxovs, yvela qmediTi zomis gatarebas amgvari Zaladobis 

Tavidan asacileblad da damnaSaveTa marTlmsajulebis winaSe warsadgenad. garda 

amisa, saxelmwifoebma kontroli unda gauwion gaerTianebuli erebis generaluri 

asambleisTvis  2006 wlis oqtomberSi (A/61/299) wardginil, bavSvTa mimarT Zalado-

bis Sesaxeb angariSiT gaTvaliswinebuli rekomendaciebis Sesrulebas. 

 14. komiteti aRiarebs, rom sazogadoebis usafrTxoebis SenarCuneba marTlmsaju-

lebis sistemis legitimuri mizania. Tumca, agreTve fiqrobs, rom am miznis srulad 

miRweva SesaZlebelia, konvenciiT gaTvaliswinebuli arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis saxelmZRvanelo principebis gatarebiTa da ganxorcielebiT. 

IV. arasrulwlovanTa marTlmsajuleba: farTo politikis ZiriTadi 
elementebi

15. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politika, unda Seicavdes Semdeg Ziri-

Tad elementebs: arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevencia; intervencia samarT-

lebrivi procedurebis konteqstSi da mis gareSe; sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-

blobis minimaluri asaki da arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zRvruli asaki; gar-

antiebi samarTliani sasamarTlosTvis da Tavisuflebis aRkveTa winaswari dakavebisa da 

sasamarTlos Semdegomi dapatimrebis CaTvliT. 

a.  arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevencia

16. konvenciis erT-erTi umnivSvnelovanesi mizania bavSvis pirovnulobis, niWis, gonebrivi 

da fizikuri SesaZleblobebis sruli da harmoniuli ganviTarebis xelSewyoba (muxlebi 

me-6 da 29-e). bavSvi momzadebuli unda iyos  damoukideblad cxovrebisaTvis da Tavisu-
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fal sazogadoebaSi pasuxismgeblobebis gaziarebisaTvis (preambula da 29-e muxli), sad-

ac mas SesaZlebloba miecema sasargeblo roli iTamaSos adamianis uflebebisa da ZiriTa-

di Tavisuflebebis dacvis kuTxiT (muxlebi 29-e da me-40). mSoblebis pasuxismgeblobaa, 

bavSvs, SesaZleblobis Sesabamisad, gaacnon konvenciiT gaTvaliswinebuli uflebebi da 

uxelmZRvanelon maT ganxorcielebas. konvenciis am da sxva debulebebis gaTvaliswine-

biT, cxadia, rom Tu bavSvi, iseT garemoSi izrdeba, romelic warmoSobs misi danaSau-

lebriv qmedebebSi monawileobis risks, es ar Seesabameba mis WeSmarit interesebs. saWi-

roa sxvadasxva zomis miReba, raTa srulad da Tanabrad iqnes daculi  cxovrebis saTan-

ado pirobebis ufleba (muxli 27-e), janmrTelobis dacvis sistemis yvelaze ufro sru-

lyofili momsaxurebis miRebis ufleba (muxli 24-e), ganaTlebis ufleba (muxlebi 28-e 

da 29-e), yvela saxis fizikuri Tu fsiqologiuri Zaladobis da Seuracyofisagan  dacvis 

ufleba (muxli me-19), ekonomikuri da sqesobrivi eqspluataciisgan dacvis ufleba da 

bavSvebis dacvisa da zrunvis sxva servisebis miRebis ufleba. 

17. rogorc zemoT aRvniSneT, arasrulwlovanTa Soris danaSaulis prevenciis zomebis ara-

rseboba, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis politikis seriozuli xarvezia. saWiroa, 

rom monawile saxelmwifoebma arasrulwlovanTa marTlmsajulebis erovnul politika-

Si, srulad moaxdinon gaerTianebuli erebis arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis 

saxelmZRvanelo (riadis saxelmZRvanelo principebi) principebis integrireba (miRebu-

lia 1990 wels generaluri asambleis 45/112 rezoluciiT). 

18. komiteti srulad eTanxmeba riadis saxelmZRvanelo principebs da acxadebs, rom saWiroa 

gansakuTrebuli aqcentis gakeTeba prevenciis iseT politikaze, romelic xels uwyobs bavS-

vebis warmatebul socializaciasa da integracias, gansakuTrebiT ojaxis, sazogadoebis, 

TanatolTa jgufebis, skolis, profesiuli treningebisa da muSaobis, agreTve moxalise 

organizaciebis meSveobiTa da daxmarebiT. prevenciis programebis ZiriTadi mimarTuleba 

unda iyos, gansakuTrebiT daucveli ojaxebis daxmareba, ZiriTadi faseulobebis swavlebis 

procesSi skolebis CarTuloba (bavSvebisa da mSoblebis kanoniT gaTvaliswinebuli ufle-

bebisa da movaloebebis CaTvliT), rikis qveS myofi axalgazrdebisadmi specialuri zrunvisa 

da yuradRebis mimarTva. am kuTxiT, gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos im bavSvebs, 

romlebmac miatoves skola an sxva raime mizezis gamo, ver daasrules ganaTlebis miReba. 

rekomendebulia TanatolTa jgufebis mxardaWerisa da mSoblebis CarTulobis mobilize-

ba. monawile saxelmwifoebma aseve unda ganaviTaron Temze dafuZnebuli servisebi da pro-

gramebi, raTa SeZlon reagireba moaxdinon bavSvebis, gansakuTrebiT ki kanonTan konfliqtSi 

myofi bavSvebis specialur saWiroebebze, problemebsa da interesebze. aq aseve igulisxmeba, 

maTi ojaxebisaTvis konsultaciebis uzrunvelyofa.   

19. konvenciis 18-e da 27-e muxlebi, adasturebs mSoblebis mniSvnelobas bavSvebis aRzrda-

Si, magram, amave dros, pasuxismgeblobas akisrebs monawile saxelmwifoebs, aRmouCinon 

mSoblebs (da sxva mzrunvelebs) aucilebeli daxmareba sakuTari movaleobis Sesruleba-

Si. daxmarebis zomebSi ar unda igulisxmebodes mxolod uaryofiTi situaciebis preven-

cia, isini, ZiriTadad mimarTuli unda iyos mSoblebis socialuri potenciis maqsimali-

zaciisken. arsebobs uamravi, ojaxze da saxlze dafuZnebuli, prevenciuli xasiaTis pro-

grama, rogoricaa, magaliTad, mSoblebis treningi, mSoblebisa da bavSvis urTierTobis 

gaumjobesebisaken mimarTuli programebi, sacxovrebel adgilze vizitis programebi, 

romlebic bavSvis dabadebidan, mokle periodSi iwyeba. garda amisa, dadasturebulia, 

rom adreuli asakis bavSvTa ganaTleba, dadebiTad aisaxeba Zaladobisa da danaSaulis 

maCvenebelze. Temis doneze, dadebiTi Sedegebi moaqvs iseTi programebis ganxorciele-

bas, rogoricaa, magaliTad, mzrunveli Temi , romlis umTavresi 

strategia, riskis prevenciaa. 

20. monawile saxelmwifoebi valdebulebi arian, mxari dauWiron bavSvebis monawileobas, ro-

gorc es, konvenciis me-12  muxliT aris gaTvaliswinebuli, agreTve mSoblebis, Temis li-

derebis da sxva mniSvnelovani moTamaSeebis (magaliTad, arasamTavrobo organizaciebis 

warmomadgenlebi, probaciis samsaxuris TanamSromlebi da socialuri muSakebi), aqtiur 

CarTulobas, prvenciis programebis SemuSavebasa da ganxorcielebaSi, romelTa war-

matebis ganmapirobebeli erT-erTi mniSvnelovani faqtori, swored am pirebis monawile-

obis xarisxia. 

21. prevenciis efeqturi programebis ganxorcielebisaTvis, komiteti, monawile qveynebs, 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis uwyebaTaSoris jgufTan aqtiuri TanamSromlobis 

rekomendacias uwevs.
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b. intervencia/marTlmsajulebis sistemisagan ganrideba   (ixileT e nawili qvemoT)

22. im bavSvebTan dakavSirebiT, romlebmac, savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis 

kanonmdebloba, bralad edebaT misi darRveva an aRiarebulebi arian mis damrRvevebad, 

monawile saxelmwifoebs SeuZliaT, gamoiyenon ori saxis intervencia: zomebi, romlebic 

ar gulisxmobs formalur samarTlebriv procedurebis gavlas da zomebi, romlebic 

SeiZleba miRebul iqnes  samarTlebrivi procedurebis konteqstSi. komiteti xazs usvams, 

rom ukiduresad mniSvnelovania bavSvis uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis 

sruli dacva da pativiscema. 

23. kanonTan konfliqtSi myof baSvebs, arasrulwlovani recidivistebis CaTvliT, ufleba 

aqvT, rom maTdami mopyroba, xels uwyobdes maTi reintegraciisa da sazogadoebaSi 

maT mier sasargeblo rolis Sesrulebis  survils (konvenciis me-40 muxlis pirveli 

puntqi). bavSvis dakaveba,  dapatimreba, an Tavisuflebis aRkveTa ukidures zomad unda 

ganixilebodes (konvenciis 37-e muxlis b qvepuntqi). aqedan gamomdinare, arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis farTo politikis farglebSi, aucilebelia mTeli rigi zomebis 

SemuSaveba, romelic uzrunvelyofs bavSebisadmi Sesabamis midgomas maTi keTildReobis, 

garemoebebisa da maT mier Cadenili danaSaulis gaTvaliswinebiT. mopyrobaSi, 

igulisxmeba zrunva, xelmZRvaneloba da supervizia. agreTve, konsultaciebi, probacia, 

mzrunvelobaSi ganTavseba, ganaTlebisa da treningis programebi da instituciuri 

zrunvis sxva alternativebi. 

intervenciebi samarTalwarmoebis gareSe

24. konvenciis meormoce muxlis, mesame punqtis Tanaxmad, monawile saxelmwifoebi 

valdebulebi arian, im bavSvebis mimarT, romlebmac, savaraudod daarRvies sisxlis 

samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT misi darRveva an aRiarebulebi arian mis 

damrRvevebad, mxari dauWiron iseTi zomebis gatarebas, romlebic ar iTvaliswinebs 

formalur samarTalwarmoebas. gamomdinare im faqtidan, rom arasrulwlovani 

kanondamrRvevebis umetesoba, ZiriTadad msubuq danaSauls sCadis, maT mimarT iseTi 

zomebis gatareba, romlebic gamijnulia sisxlis samarTlis/arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis aRsrulebisgan da romlebic gulisxmobs alternatiuli (socialuri) 

servisebis gamoyenebas, (magaliTad, ganrideba), unda iyos rac SeiZleba farTod 

danergili da gavrceldes saqmeebis umetesobaze.

25. komitetis azriT, monawile saxelmwifoebis valdebuleba, kanonTan konfliqtSi 

myofi bavSvebis mimarT imgvari zomebis miRebis Taobaze,  romlebic ar iTvaliswinebs 

samarTlebriv procedurebs, exeba (magram ar Semoifargleba) bavSvebs, romlebmac 

Caidines msubuqi danaSauli. magaliTad, maRaziaSi qurdoba an qonebasTan dakavSirebuli 

msubuqi danaSauli. es exeba agreTve, im bavSvebs, romlebmac pirvelad Caidines danaSauli. 

monawile saxelmwifoebis statistikuri monacemebis mixedviT, bavSvebis mier Cadenili 

danaSaulis umetesoba, xSirad ki absoluturi umetesoba, swored am kategoriebs 

ganekuTvneba. amgvar SemTxvevebze formaluri samarTalwarmoebis gareSe reagireba, 

Seesabameba konvenciis meormoce muxlis, pirveli punqtiT gaTvaliswinebul principebs. 

garda imisa, rom amgvari midgoma stigmatizacias uSlis xels, igi gansakuTrebiT 

dadebiTad moqmedebs sazogadoebriv usafrTxoebaze da rogorc gamocdilebam 

daadastura, xarjefeqturicaa. 

26. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT, monawile saxelmwifoebis mier miRebuli 

zomebi, rogorc arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis nawili, 

samarTlebrivi procedurebis gareSe unda ganixilebodes da unda uzrunvelyofdes 

bavSvis uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis srul dacvasa da pativiscemas (muxli 

40 (3)(b)). 

27. monawile saxelmwifoebma, Tavad unda gadawyviton im RonisZiebebis zusti xasiaTi da 

Sinaarsi, romlebic samarTlebrivi procedurebis gverdis avliT, kanonTan konfliqtSi 

myofi bavSvebis sakiTxis mogvarebas exeba. maT gansaxorcieleblad, monawile 

saxelmwifoebi Tavad adgenen yvela sakanonmdeblo Tu sxva saxis zomebs. Tumca, 

komitetisaTvis, monawile saxelmwifoebis mier wardgenil angariSebze dayrdnobiT 

naTelia, rom SemuSavda Temze dafuZnebuli mravalferovani programebi. magaliTad, 

saTemo servisebi, supervizia da monitoringi, romelsac socialuri muSakebi da 

probaciis samsaxuris TanamSromlebi axorcieleben, saojaxo konferencia da aRdgeniTi 
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marTlmsajulebis sxva formebi, kompensaciisa da restituciis CaTvliT. sxva wevrma 

saxelmwifoebma unda isargeblon am gamocdilebiT. adamianis uflebaTa pativiscemisa 

da samarTlebrivi garantiebis dacvis mizniT komiteti miuTiTebs konvenciis me-40 

muxlze da aRniSnavs Semdegs:  

 ganrideba (anu im bavSvebisaTvis samarTlebrivi procedurebis gverdis avla, rom-

lebmac, savaraudod daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT 

misi darRveva an aRiarebulni arian mis damrRvevebad) dasaSvebia mxolod im SemTx-

vevaSi, rodesac arsebobs imis utyuari mtkicebuleba, rom bavSvma namdvilad Caid-

ina danaSauli, is srulad da Zaldatanebis gareSe aRiarebs pausixmgeblobas Caden-

lTan mimarTebiT, aRiarebas safuZvlad ar udevs zewola an iZuleba, da bolos, im 

SemTxvevaSi, Tu es aRiareba ar gamoiyeneba mis winaaRmdeg, saqmesTan dakavSirebuli 

nebismieri samarTlebrivi ganxilvisas. 

 bavSvma, ganridebaze Tanxmoba unda gamoxatos werlobiTi formiT da nebayoflo-

biT. Tanxmoba unda efuZnebodes RonisZiebis bunebis, Sinaarsisa da xangrZlivo-

bis Sesaxeb zust informacias. masSi naTlad unda iyos gamoxatuli is, Tu ra Sede-

gebi SeiZleba moyves TanamSromlobaze uaris Tqmas da pirobebis Seusruleblobas. 

mSoblebis CarTulobis gaaqtiuriebis mizniT, monawile saxelmwifoebma, SeiZleba 

aseve saWirod cnon mSoblebis Tanxmobac, gansakuTrebiT im SemTxvevebSi, rodesac 

bavSvs jer ar Sesrulebia Teqvsmeti weli. 

 saWiroa kanonSi Setanil iqnes specialuri debulebebi, romlebic gansazRvraven, 

Tu ra SemTxvevebSia SesaZlebeli ganrideba. garda amisa, bavSvis diskriminaciisagan 

dacvis mizniT, saWiroa policiis, prokuraturisa da/an sxva uwyebebis rolisa da 

kompentenciis gadaxedva da daregulireba.  

 bavSvs unda mieces SesaZlebloba, Sesabamisi uwyebebidan miiRos iuridiuli an sxva 

saxis daxmareba,  SeTavazebuli ganridebis Sesabamisobasa da marTebulobasTan 

dakavSirebiT. agreTve misi gadaxedvis SesaZleblobasTan dakavSirebiT.

 ganridebiT  gaTvaliswinebuli RonisZiebebis ganxorcielebas bavSvis mier, saqmis 

saboloo daxurva unda moyves. miuxedavad imisa, rom SesaZlebelia saqmis Senaxva ad-

ministraciuli an gadasinjvis miznebisTvis, amgvari saqme ar unda ganixilebodes, 

rogorc nasamarTlobis damamtkicebeli dokumenti. xolo bavSvi, romelic daeqvem-

debara ganridebas, ar unda ganixilebodes rogorc nasamarTlobis mqone. Tu saqme 

registrirebulia, mxolod Sesabamisi nebarTvis mqone da kanonTan konfliqtSi myof 

bavSvebTan momuSave pirs unda qondes misi gamoyenebis ufleba, isic SezRuduli pe-

riodis, magaliTad, erTi wlis ganmavlobaSi.   

intervenciebi samarTalwarmoebis konteqstSi

28. rodesac kompententuri organos mier dawyebulia samarTlebrivi moqmedebebi 

(organoebSi ZiriTadad igulisxmeba prokuratura), aucilebelia daculi iqnes 

samarTlianobis principi (ixileT d nawili qvemoT). amave dros, arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis sistemaSi, saWiroa arsebobdes mravali iseTi alternativa, 

romelic kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan dakavSirebiT iZleva socialuri da/

an saganmanaTleblo RonisZiebebis gamoyenebis saSualebas. rac Seexeba Tavisuflebis 

aRkveTas, gansakuTrebiT ki winaswar patimrobas, es gamoyenebuli unda iqnes ukidures 

SemTxvevaSi. saqmis ganxilvis bolo stadiaSi, Tavisuflebis aRkveTa unda iyos 

mxolod ukiduresi zoma da mxolod umoklesi periodis ganmavlobaSi (konvenciis 

ocdameCvidmete muxlis b qvepunqti). es imas niSnavs, rom monawile saxelmwifoebSi, unda 

arsebobdes kargad momzadebuli probaciis samsaxuri, romelic uzrunvelyofs iseTi 

zomebis maqsimalur gamoyenebas, rogoricaa supervizia, xelmZRvaneloba, probacia, 

Temis monitoringi an yoveldRiuri angariSgebis centrebi da vadamde gaTavisuflebis 

SesaZlebloba. 

29. komiteti monawile saxelmwifoebs Seaxsenebs, rom konvenciis meormoce muxlis, pirveli 

punqtis Tanaxmad, reintegraciis mizniT dauSvebelia bavSvis mimarT iseTi qmedebebis 

ganxorcieleba, romelic Seaferxebs sazogadoebriv procesebSi mis srul monawileobas. 

dauSvebelia stigmatizeba, socialuri izolireba an farTo sazogadoebisTvis bavSvis 

vinaobis gamxela. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis reintegraciisaTvis, aucilebelia 

misi mxardaWera, raTa igi, sakuTari Temis srulyofili da sasargeblo wevri gaxdes. 
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g. asaki da kanonTan konfliktSi myofi bavSvi 

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki 

30. monawile saxelmwifoebis mier, komitetisaTvis wardgenili angariSebidan Cans, rom sisx-

lis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki gansxvavdeba qveynebis mixedviT, daw-

yebuli Zalian dabali - Svidi an rva wlis asakidan, damTavrebuli rekomendebuli asakiT 

– 14 an 16 wliT. sakmaod mravladaa iseTi qveynebi, sadac sisxlis samarTlis pasuxismge-

blobis ori minimaluri asaki moqmedebs. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvi, danaSaulis 

Cadenis momentSi Tu qveda minimalur asaks zemoT aris, magram zeda minimaluri asakis 

qvemoT, mas daekisreba pasuxismgebloba mxolod im SemTxvevaSi, Tu igi Sesabamisad mom-

wifebulad CaiTvleba. simwifis dadgena sasamarTlos/mosamarTles gadawyvetilebiT, 

xSirad eqsperti fsiqologis monawileobis gareSe xdeba. amis Sedegad, praqtikaSi qveda 

minimaluri zRvari, mxolod mZime danaSaulTan mimarTebaSi gamoiyeneba. sisxlis samarT-

lis pasuxismgeblobis ormagi asakis sistema ara mxolod damabnevelia, aramed, xSirad 

mTel uflebamosilebas sasamarTlos/mosamarTles akisrebs, ramac SeiZleba diskrimi-

naciuli praqtika daamkvidros. sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis sxvadasxva mini-

maluri asakis arsebobis fonze, komiteti miiCnevvs, rom minimalur asakTan dakavSire-

biT, saWiroa monawile saxelmwifoebis naTlad Camoyalibebuli rekomendaciebiT uz-

runvelyofa. 

31. konvenciis meormoce muxlis mesame punqti monawile saxelmwifoebisgan, sxvaTa Soris, 

iTxovs im minimaluri asakis dadgenas, romlis miRwevamdec, rogorc iTvleba, bavSvebs ar 

aqvT sisxlis samarTlis kanonmdeblobis darRvevis unari, Tumca, muxli konkretulad 

ar miuTiTebs minimalur asaks. komiteti miiCnevs, rom winamdebare debuleba monawile 

saxelmwifoebs avaldebulebs, daadginon sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis 

minimaluri asaki,  rac gulisxmobs Semdegs: 

 bavSvebi, romlebsac danaSaulis Cadenis momentSi, ar miuRweviaT minimalur asakam-

de, ver gasamarTldebian sisxlis samarTlis kanonmdeblobiT. Zalze mcirewlovan 

bavSvebsac ki, SeuZliaT daarRvion kanoni, magram Tu maTi asaki CamorCeba pasux-

ismgeblobis minimalur asaks, isini ver gasamarTldebian sisxlis samarTlis kanonm-

deblobiT. amgvari bavSvebisaTvis SesaZlebelia specialuri damcavi zomebis miReba, 

rac maT WeSmarit interesebs unda pasuxobdes. 

 bavSvebs, romlebic gadacilebulebi arian pasuxismgeblobis minimalur asaks, ma-

gram jer ar SesrulebiaT Tvrameti weli danaSaulis Cadenis momentSi (ixileT par-

agrafebi 35-38 qvemoT), oficialurad SeiZleba brali SeeracxoT sisxlis samarT-

lis kanonmdeblobis mixedviT. magram, am kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli pro-

cedurebi, saboloo ganaCenis CaTvliT, srulad unda Seesabamebodes konvneciis 

principebsa da debulebebs, romlebsac mocemuli komentari ganixilavs. 

32. pekinuri wesebis meoTxe wesis mixedviT, rekomendebuli ar aris pasuxismgeblobis asakis 

qveda zRvari  dadgindes Zalian adreul asakSi emociuri, gonebrivi da inteleqtualuri 

mowifulobis faqtis gaTvaliswinebiT
. 

am wesisSesabamisad, komiteti rekomendacias 

uwevs monawile saxelmwifoebs, ar gansazRvron minimaluri asaki mcire asakiT, aramed 

aswion is, saerTaSorisod aRiarebul qveda zRvramde. am rekomendaciidan gamomdinare, 

SeiZleba davaskvnaT, rom sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asaki, Tormet 

wels qvemoT, ar aris misaRebi asaki. monawile saxelmwifoebma sasurvelia, gazardon 

pasuxismgeblobis absoluturad minimaluri asaki Tormet wlamde da gaagrZelon 

muSaoba asakis kidev ufro gasazrdelad. 

33. amave dros, komiteti monawile qveynebs urCevs, ar daiyvanon minimaluri asaki Tormet 

wlamde. pasuxismgeblobis maRali asaki, rogoricaa 14- 16 weli, xels uwyobs sasamarT-

lo procedurebis gareSe arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebas da bavSvis 

uflebebisa da samarTlebrivi garantiebis dacvas, rogorc es konvenciis meormoce 

muxlis, mesame punqtis b qvepunqtiT aris gaTvaliswinebuli. monawile saxelmwifoebma 

komitetisaTvis wardgenil angariSSi, detalurad unda aRweron, Tu rogor epyrobian im 

bavSvebs, romelTac ar miuRweviaT Sida kanonmdeblobiT dadgenil sisxlis samarTlis 

pasuxismgeblobis minimaluri asakisaTvis, im SemTxvevaSi, rodesac isini aRiarebulebi 

arian sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevebad, an savaraudod daarRvies kano-

ni an bralad edebaT misi darRveva. angariSSi, aseve miTiTebuli unda iyos, Tu ra saxis 
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samarTlebrivi garantiebi arsebobs imisaTvis, rom maT mimarT mopyroba samarTliania, 

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimalur asaks miRweuli bavSvebis msgavsad. 

34. komiteti  SeSfoTebas gamoTqvams minimalur asakTan dakavSirebuli gamonaklisebis Tao-

baze, romelic iZleva ufro dabali minimaluri asakis gamoyenebis saSualebas im SemTx-

vevebSi, rodesac arasrulwlovans Cadenili aqvs mZime danaSauli, an sisxlis samarTlis 

pasuxismgeblobis dakisrebisaTvis sakmarisad mowifulad iTvleba. komiteti xazgas-

miT sTxovs monawile saxelmwifoebs, raTa maT pasuxismgeblobis iseTi asaki daaweson, 

romelic ar iTvaliswinebs gamonaklisebis saxiT, ufro dabali asakobrivi zRvaris 

gamoyenebas. 

35. im SemTxvevaSi, rodesac ver dgindeba, miaRwia Tu ara bavSvma sixlis samarTlis pasux-

ismgeblobis minimalur asaks, mas ar unda daekisros sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-

bloba (amasTan dakavSirebiT ixileT paragrafi 39 qvemoT). 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis zemo asakobrivi limiti 

36. komitets aseve surs, monawile saxelmwifoebis yuradReba im zemo asakobriv zRvars 

miapyros, romelzec arasrulwlovanTa marTlmsajulebis wesebi vrceldeba. es gansa-

kuTrebuli wesebi  - igulisxmeba rogorc specialuri saproceso, ise ganridebisa da 

specialuri zomebis wesebi (sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis minimaluri asakis 

dadgenis CaTvliT), unda Seexos yvla im bavSvs, romelmac, rogorc fiqroben, daarRvia 

kanoni (an Caidina nebismieri iseTi qmedeba, rac isjeba sisxlis samarTlis kanonmdeblo-

biT) da romelic danaSaulis Cadenis momentSi ar iyo 18 wlis. 

37. komiteti Seaxsenebs monawile saxelmwifoebs, rom isini aRiareben yvela im bavSvis ufle-

bas, romelmac, savaraudod daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba 

misi darRveva an aRiarebulia mis damrRvevad, moepyran konvenciis me-40 muxliT gaT-

valiswinebuli debulebebis Tanaxmad. es ki niSnavs, rom savaraudo danaSaulis Cadenis 

dros, 18 wlis asakis qvemoT myofi nebismieri piri, daeqvemdebareba arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis wesebs. 

38. aqedan gamomdinare, komiteti urCevs im monawile saxelmwifoebs, sadac arasrulw-

lovanTa marTlmsajuleba vrceldeba mxolod 16 wlis, an 16 wlamde pirebze, an sadac 

vrceldeba gamonaklisi, romlis mixedviTac, 16 an 17 wlis bavSvebi miCneulni arian moz-

rdilebad, Secvalon kanonmdebloba, raTa Tvramet wlamde asakis yvela pirs Seexos, ar-

asrulwlovnaTa marTlmsajulebis aradiskriminaciuli wesebi. komiteti kmayofilebiT 

aRniSnavs, rom zog wevr saxelmwifoSi, arasrulwlovanTa marTlmsajuleba kanonis an 

gamonaklisis wesiT, vrceldeba 18 wlis an 18 wlamde asakis pirebze, xSirad 21 wlamde, 

39. bolos, komiteti, bavSvis asakis dadgenis mizniT, xazs usvams dabadebis dauyovnebeli 

registraciis aucileblobas da mis mniSvnelobas, konvenciis me-7 muxlis Sesrulebi-

saTvis, rac yvela wevr saxelmwifos exeba. bavSvi, romelsac ar gaaCnia dabadebis dama-

dasturebeli mowmoba, gansakuTrebiT daucvelia, radgan mas emuqreba Zaladobis yvela 

gamovlineba - iqneba es ojaxSi, samsaxurSi, ganaTlebis sistemaSi, dasaqmebis adgilas, 

gansakuTrebiT ki, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi. sakuTari asakis dasa-

dastureblad, yvela bavSvi uzrunvelyofili unda iqnes ufaso dabadebis mowmobiT. Tu 

ar arsebobs asakis damadasturebeli sabuTi, bavSvs unda Cautardes sarwmuno samedi-

cino an socialuri Semowmeba, romelmac SeiZleba daadginos misi asaki. im SemTxvevaSi 

Tu arsebobs sxvadasxva urTierTswainaaRmdego informaciis Semcveli sabuTi, an amg-

vari sabuTis mixedviT, gadaWriT ver dgindeba bavSvis asaki, is iyenebs arsebul eWvs mis 

sasargeblod. 

 d. samarTliani sasamarTlos garantiebi

40. konvenciis 40 (2) muxli, gansazRvravs yvela im uflebebsa da garantiebs, romelic, 

samarTlian sasamarTlos yvela im bavSvisTvis uzrunvelyofs, vinc, savaraudod daar-

Rvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva, an aRiarebulia mis 

damrRvevad. zemoxsenebuli garantiebi, gansazRvrulia agreTve, samoqalaqo da politi-

kur uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtiT, romelic adamianis uflebaTa komitetma 

SeimuSava. am SeTanxmebas mieZRvna, amave komitetis 13 komentari (1984 weli) (marTlmsa-

julebis administrireba), rac amJamad gadasinjvis procesSia. Tumca, bavSvebTan dakav-

SirebiT, es garantiebi, winamdebare nawilSi ganxilul specifikur aspeqtebs iZens. sanam 
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uSualod ganxilvaze gadavidodes, komiteti kidev erTxel usvams xazs, rom am uflebeb-

isa da garantiebis dacvaSi, gansakuTrebuli roli eniWeba, arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis administrirebaSi  CarTul specialistebsa da moxeleebs. policiis oficrebis, 

prokurorebis, bavSvis kanonieri da sxva warmomadgenlebis, mosamarTleebis, probaciis 

oficrebis, socialuri muSakebisa da sxva specialistebis treningebi, unda mimdinare-

obdes sistematurad da uwyevetad. es adamianebi zedmiwevniT kargad unda erkveodnen 

bavSvis, gansakuTrebiT ki mozardis fizikuri, fsiqologiuri, gonebrivi da social-

uri ganviTarebis sakiTxebSi. agreTve im bavSvebis specialur saWiroebebSi, romlebic, 

qvemoT CamoTvlil kategoriebs miekuTvnebian: unarSezRuduli, adgilnacvali, quCis, 

devnili da TavSesafris maZiebeli bavSvebi. aseve bavSvebi, romlebic  rasobriv, eTni-

kur, religiur, lingvistur an sxva umciresobebs miekuTvnebian (ixileT paragrafi 6-9 

zemoT). gamomdinare iqidan, rom mcirericxovnobis gamo, arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis sistemaSi moxvedrili gogonebi, yuradRebis miRma rCebian, gansakuTrebuli 

yuradReba unda mieqces, swored maT specifikur saWiroebebs, romelTa Sorisaa ganx-

orcielebuli SesaZlo Zaladoba an janmrTelobasTan dakavSirebuli specialuri saWi-

roebebi. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi momuSave specialistebisa da 

am sistemis TanamSromlebis bavSvebTan mopyroba, nebismier SemTxvevaSi, xels unda uw-

yobdes bavSvebis Rirsebisa da sakuTari mniSvnelobis grZnobis ganviTarebas. unda ga-

numtkicos maT, adamianis uflebebisa da ZiriTadi Tavisuflebebisadmi pativiscema, rac 

Tavis mxriv, ganapirobebs bavSvebis reintegraciisa da maT mier sazogadoebaSi dadebiTi 

rolis Sesrulebis SesaZleblobas.  

arasrulwlovanTa mimarT retroaqtiuli marTlmsajulebis dauSvebloba (muxli 40(2)(a))

41. konvenciis me-40 muxlis, 2 puntqis (a) qvepuntqti adasturebs, rom nebismieri adamianis 

uflebaa, ar iTvlebodes sisxlis samarTlis kanonmdeblobis damrRvevad, bralad ar 

daedos misi darRveva da ar iqnes aRiarebuli damnaSaved, im moqmedebis an umoqmedobis 

gamo, romelic misi Cadenis momentisaTvis ar iyo akrZaluli erovnuli an saerTaSoriso 

samarTliT. aRniSnuli Tanabrad vrceldeba bavSvebzec (ixileT aseve, samoqalaqo da 

politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqti, muxli 15). es ufleba gulisxmobs, 

rom arc erT bavSvs, bralad ar unda daedos iseTi moqmedeba an umoqmedoba, romelic 

misi Cadenis dros, ar ikrZaleboda moqmedi erovnuli sisxlis samarTlis an saerTaSor-

iso kanonmdeblobiT. bolo periodSi, bevrma wevrma saxelmwifom Secvala an gaafarTova 

sisxlis samarTlis kanonmdebloba, terorizmis prevenciis an masTan brZolis mizniT. 

aqedan gamomidnare, komiteti urCevs am saxelmwifoebs, gamoiCinon sifrTxile, raTa 

amgvarma cvlilebebma ar gamoiwvios bavSvebis ukuqceviTi an aramizanmimarTuli dasja. 

komitets aseve surs Seaxsenos monawile saxelmwifoebs, rom samoqalaqo da politikuri 

uflebebis Sesaxeb paqtis me-15 muxliT gaTvaliswinebuli wesi, romlis mixedviTac, ar 

SeiZleba adamianis mimarT ufro mZime sasjelis gamoyeneba, vidre amas, danaSaulis Ca-

denis dros moqmedi kanonmdebloba iTvaliswinebda, konvenciis 41-e muxlis mixedviT, 

vrceldeba am SeTanxmebis monawile saxelmwifoebSi mcxovreb bavSvebzec. arc erT bavS-

vs, ar unda miesajos ufro mZime sasjeli, vidre amas iTvaliswinebda sisxlis samarTlis 

kanonmdebloba, mis mier kanonis darRvevis dros. magram, Tu kanonSi Setanili cvlile-

bebi, ufro msubuqi ganaCenis gamotanis saSualebas iZleva, bavSvs ufleba aqvs isargeb-

los am SeRavaTiT. 

udanaSaulobis prezumfcia (muxli 40 (2) (b) (i))

42. udanaSaulobis prezumfcias udidesi mniSvneloba eniWeba kanonTan konfliqtSi my-

ofi bavSvbis uflebebis dacvis TvalsazrisiT. mis mixedviT, bavSvis mimarT wayenebuli 

braldebebis damtkicebis pausxismgebloba, mTlianad braldebis mxares akisria. bavSvs, 

romelmac, savaraudod daaRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba an brali edeba mis 

darRvevaSi, aqvs sakiTxis eWvqveS dayenebis ufleba da wayenebul braldebebSi misi dam-

naSaved cnoba, SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, Tu braldebebis damtkiceba xdeba 

gonivruli eWvis farglebs miRma. bavSvs aqvs ufleba, moepyran prezumciis Sesabamisad, 

xolo saqmeSi monawile yvela sajaro piri, valdebulia saqmis sabolood dasrulebamde, 

ar gaakeTos winaswari daskvnebi Sedegebis Sesaxeb. monawile saxelmwifoebma, unda uz-

runvelyon informacia bavSvis ganviTarebis Sesaxeb, raTa maTi udanaSaulobis prezum-

fciis ufleba daculi iyos. xSirad SiSis, moumwifeblobis, gaugebrobis an sxva mizezeb-

is gamo, bavSvebi saeWvod iqcevian, magram Sesabamisma organoebma ar unda cnon bavSvis 

braleuloba, Tu mis mimarT wayenebuli braldebebi dadasturebuli ar aris gonivruli 

eWvs miRma.
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mosmenis ufleba (muxli 12) 

43. konvenciis me-12 muxlis mixedviT, bavSvs aqvs ufleba, erovnuli kanonmdeblobis proce-

sualuri normebiT gaTvaliswinebuli wesiT, rogorc uSualod, ise warmomadgenlis an 

Sesabamisi organos meSveobiT, mousminon sasamarTlo Tu administraciuli wesiT nebi-

smieri saqmis ganxilvisas, romelic mas exeba. 

44. naTelia, rom yvela im bavSvisaTvis, romelmac, savaraudod daarRvia sisxlis samarT-

lis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebulia mis damrRvevad, mos-

menis ufleba udides mniSvnelobas iZens, misi sxva uflebis – samarTliani sasamarTlos 

– dacvis TvalsazrisiT. aseve cxadia, rom bavSvs, Tu ki es emsaxureba mis WeSmarit in-

teresebs, aqvs ufleba mousminon uSualod da ara mxolod kanonieri warmomadgenlis 

an Sesabamisi organos meSveobiT. aucilebelia am uflebis sruli dacva procesis nebi-

smier etapze, dawyebuli winaswari gamoZiebiT, rodesac bavSvs aqvs dumilis ufleba, 

damTavrebuli policiis oficrebis, porkurorebisa da mosamarTleebis pasuxismgeblo-

biT mousminon bavSvs. garda amisa, es ufleba vrceldeba gasamarTlebasa da sasjelis aR-

srulebazec. sxva sityvebiT rom vTqvaT, bavSvs unda mieces SesaZlebloba, Tavisuflad 

gamoTqvas Sexedulebebi masTan dakavSirebul nebismier sakiTxze. amasTan, bavSvis Sexed-

ulebebs saTanado yuradReba eTmoba, misi asakisa da simwifis Sesabamisad. 

45. bavSvs unda mieces ufleba, Tavisuflad gamoTqvas sakuTari Sexedulebebi masze dakis-

rebul (alternatiul) zomebTan dakavSirebiT. aseve, saTanadod gaTvaliswinebuli unda 

iqnes misi survilebi an arCevani. im faqtis daSveba, rom bavSvs SeiZleba daekisros sisx-

slis samarTlis pasuxismgebloba, gulisxmobs imasac, rom igi sakmarisad kompetentu-

ria da unari Seswevs miiRos sruli moanwileoba im gadawyvetilebis miRebis procesSi, 

romelic exeba mis mimarT, sisxlis samarTlis kanonmdeblobis daRvevis Sedagad wayen-

ebul braldebaze yvelaze marTebuli zomebis miRebas (ixileT agreTve 46-e paragrafi 

qvemoT). cxadia, mosamarTleebs akisriaT gadawyvetilebis miRebis pasuxismgebloba. ma-

gram, bavSvTan, rogorc pasiur obieqtTan mopyroba, ar aRiarebs mis uflebebs da afer-

xebs mis qcevaze efeqtur reagirebas. es exeba agreTve,  bavSvTan dakavSirebiT misaReb 

zomebsac. kvlevebis Sedegad dadasturda, rom bavSvis efeqtur monawileobas, umetes 

SemTxvevebSi dadebiTi Sedegi moaqvs. 

procesSi efeqturi monawileobis ufleba (muxli 40 (2) (b) (IV))

46. samarTliani sasamarTlos principi gulisxmobs, rom bavSvma, romelmac, savaraudod 

daaRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edeba misi darRveva an aRiarebu-

lia mis damRvevad, unda SeZlos samarTlo procesSi aqtiuri monawileoba. amisTvis ki, 

mas kargad unda esmodes misTvis wayenebuli braldebis Sinaarsi. agreTve unda esmodes 

mosalodneli Sedegebi da sasjelis zoma, raTa SeZlos kanonieri warmomadgenlis meS-

veobiT, eWvqveS daayenos mowmeTa Cvenebebi, gadmosces saqmis arsi da miiRos Sesabamisi 

gadawyvetileba mtkicebulebebis, Cvenebebisa da mis mimarT gasatarebeli zomis (zome-

bis) Sesaxeb. pekinuri wesebis me-14 muxlis mixedviT, sasamarTlo sxdomebi unda tarde-

bodes iseT garemoSi, romelic saSualebas aZlevs bavSvs, miiRos monawileoba da Riad 

gamoTqvas sakuTari mosazrebebi. bavSvis asakisa da simwifis gaTvaliswinebiT, SesaZle-

belia aseve, saWiro gaxdes sxdomis Catareba Sesabamisad modificrebuli mosmenis pro-

cedurebisa da praqtikis mixedviT.  

dauyovenebeli da uSualo informireba wayenebuli braldebis (braldebebis) Sesaxeb 

(muxli 40 (2) (b) (II))

47. yvela bavSvs, romelmac, savaraudod, daarRvia sisxlis samarTlis kanonmdebloba, 

an bralad edeba misi darReveva, aqvs ufleba dauyovnebliv da uSualod miiRos in-

formacia, mis mimarT wayenebuli braldebebis Sesaxeb. “dauyovnebliv” da “uSualod”, 

gulisxmobs informaciis miwodebas rac SeiZleba swrafad, rogorc ki prokurori an 

mosamarTle daiwyebs saproceso moqmedebebs bavSvis winaaRmdeg. Tumca, maSinac ki, 

rodesac Sesabamisi organoebi gadawyveten samarTlebrivi procedurebis gverdis av-

liT SemTxvevaze reagirebas, aucilebelia bavSvis informireba braldebis Sesaxeb, ra-

mac SeiZleba daasabuTos es midgoma. es aris konvenciis me-40 muxlis, mesame puntqis b 

qvepunqtiT gawerili erT-erTi moTxovna, romlis Tanaxmadac, srulad unda iyos dac-

uli samarTlebrivi garantiebi. bavSvis informireba unda moxdes misTvis gasageb enaze, 

rac gulisxmobs informaciis miwodebas ucxo enaze, agreTve specifikuri iuridiuli 

terminebidan”gadaTargmnas”,  bavSvisaTvis gasageb enaze. 
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48. bavSvisaTvis oficialuri dokumentis wardgena ar aris sakmarisi da xSirad, saWiroa 

zepiri ganmartebebis gakeTeba. Sesabamisma organoebma ar unda miandon es saqme 

mSoblebs, an  meurveebs, an bavSvis iuridiul Tu sxva damxmareebs. bavSvisaTvis mis 

mimarT wayenebuli braldebebis ganmarteba, Sesabamisi organoebis (magaliTad, 

policiis, porkuraturis, sasamarTlos) pasuxismgeblobaa. komitetis azriT, amgvari 

informaciis miwodeba mSoblebisa da kanonieri meurveebisaTvis, ar unda iyos bavSvis 

uSualo informirebis alternativa. optimalur SemTxvevaSi, informacia bavSvis mimarT 

wayenebuli braldebebisa da maTi Sedegebis Sesaxeb, unda miewodos rogorc bavSvs, aseve 

mis mSoblebs an meurveebs, maTTvis gasageb enaze. 

iuridiuli an sxva Sesabamisi daxmareba (muxli 40 (2) (b) (II)) 

49. dacvis momzadebis procesSi, bavSvs ufleba aqvs gamoiyenos iuridiuli an sxva 

Sesabamisi daxmareba, rac mkacradaa gansazRvruli konvenciiT. Tumca es ar gulisxmobs 

mxolod aucilebel iuridiul daxmarebas. Tumca, bavSvisaTvis gaweuli nebismieri 

saxis daxmareba, yovelTvis unda iyos adekvaturi. monawile saxelmwifoebi Tavad 

wyveten, Tu rogor unda uzrunvelyon bavSvi Sesabamisi daxmarebiT. Tumca damxareba 

aucileblad ufaso unda iyos. sasurvelia, rom monawile saxelmwifoebma, yvela zoma 

miiRon imisaTvis, raTa bavSvma isargeblos rogorc kvalificiuri profesionali 

iuristis, aseve, Sesabamisad momzadebuli TanaSemweebis daxmarebiT. SesaZlebelia 

agreTve, bavSvs gaewios sxva saxis daxmareba (magaliTad, socialuri muSakis daxmareba), 

magram am SemTxvevaSi daxmarebis aRmomCen pirebs, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

sferoSi mimdinare procesebTan da sxvadasxva iuridul aspeqtebTan dakavSirebiT, unda 

gaaCndeT sakmarisi codna. garda amisa, maT unda qondeT kanonTan konfliqtSi myof 

bavSvebTan muSaobis gamocdileba. 

50. samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 muxlis, mesame 

puntqis b qvepunqtis mixedviT, bavSvs da mis damxmares, dacvis mosamzadeblad unda mieceT 

sakmarisi dro da SesaZlebloba. nebismieri saxis komunikacia bavSvsa da mis damxares 

Soris,  iqneba es werilobiTi Tu zepiri, unda xorcieldebodes iseT garemoSi, romelic 

uzrunvelyofs maTi konfidencialobis srul dacvas, rogorc amas iTvaliswinebs 

konvenciis me-40 muxlis, meore puntqis b qvepuntqis VII nawili da konvenciis me-16 muxli, 

romelTa mixedviTac, yvela bavSvs aqvs piradi cxovrebis xelSeuxeblobis ufleba. 

zogma wevrma saxelmwifom gaakeTa daTqma am garantiasTan dakavSirebiT (bavSvis uflebaTa 

konvencia muxli 40 (2)(b)(II)). savaraudod igulisxmeboda is, rom  es ufleba, gulisxmobs 

mxolod da mxolod iuridul daxmarebas, rac mxolod iuridiuli asistentis, ese igi 

iuristis meSveobiTaa SesaZlebeli. es ar aris marTebuli da saWiroa amis uaryofa. 

gadawyvetilebis dauyovnebiliv miReba da mSoblebis monawileoba (muxli 40 (2) (b) (III))

51. arsebobs sayovelTao konsensusi imis Sesaxeb, rom dro, bavSvis  mier danaSaulis Cadenasa 

da masze saboloo pasuxs Soris, unda iyos maqsimalurad mokle. rac ufro didia periodi, 

miT ufro imatebs imis saSiSroeba, rom gamoyenebuli zoma dakargavs efeqts, xolo bavSvis 

stigmatizacia kidev ufro gamZafrdeba. am sakiTxTan dakavSirebiT, komitets mohyavs 

konvenciis 37-e muxlis ,,d” puntqi, romlis mixedviTac, TavisuflebaaRkveTil bavSvs 

aqvs ufleba dauyovnebliv miiRos pasuxi mis mier gasaCivrebul Tavisuflebis aRkveTis 

kanonierebsTan dakavSirebiT.  am SemTxvevaSi termini “dauyovnebliv”, kidev ufro 

mkacri xasiaTisaa, vidre termini “dayovnebis gareSe” (konvenciis muxli 40 (2) (b) (III)), rac 

Tavis mxriv ufro mkacria, vidre termini “arasaWiro dayovnebis gareSe” (samoqalaqo da 

politikuri uflebebis Sesaxeb paqtis muxli 14 (3)(g)), rac gamarTlebulia, Tavisuflebis 

aRkveTis seriozulobis gaviTvaliswinebT (konvenciis muxli 40 (2) (b) (III)).  

52. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs, daaweson drois limiti bavSvis 

mier Cadenil danaSaulsa da policiis gamoZiebas, bavSvis mimarT braldebis wayenebis 

Sesaxeb prokuroraturis (an sxva kompententuri organos) gadawyvetilebasa da 

sasamarTlos (an sxva kompetenturi organos) mier saboloo gadawyvetilebis miRebas 

Soris. drois limiti bavSvebTan mimarTebaSi, gacilebiT ufro mokle unda iyos, vidre es 

mozrdilebis SemTxvevaSi xdeba. magram amave dros, dayovnebis gareSe gadawyeetilebis 

miRebisas, daculi unda iyos bavSvis adamianis uflebebi da samarTlebrivi garantiebi. 

gadawyevetilebis miRebis procesSi, bavSvi uzrunvelyofili unda iyos iuridiuli 

an sxva Sesabamisi daxmarebiT. daxmarebis gamoyeneba, bavSvs unda SeeZlos ara mxolod 
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sasamarTloSi an sxva Sesabamis iuridiul organoSi warmarTuli procesis dros, aramed 

yvela stadiaze, dawyebuli policiis mier Catarebuli gamoZiebis (dakiTxvis) etapidan. 

53. sasurvelia mSoblebis an kanonieri warmomadgenlebis sasamarTlo procesze daswreba, 

radgan isini fsiqologiur da moralur mxardaWeras uweven bavSvs. mSoblebis daswreba 

ar gulisxmobs, rom maT unda imoqmedon bavSvis dasacavad, an monawileoba miiRon 

gadawyvetilebis miRebis procesSi. Tumca, mosamarTles an kompetentur pirs SeuZlia, 

bavSvis an misi kanonieri an sxva damxmaris Txovnis safuZvelze Seamciros an SezRudos 

mSoblebis monawileoba an saerTod aukrZalos maT monawileoba, im SemTxvevaSi, Tu es 

bavSvis WeSmarit interesebSia. 

54. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs, kanoniT konkretulad 

gansazRvron mSoblebis an kanonieri warmomadgenlis procesSi monawileobis 

xangrZlivobis maqsimumi. monawileoba unda emsaxurebodes, bavSvis mier sisxlis 

samarTlis kanonmdeblobis darRvevaze efeqtur reagirebas. mSoblebis monawileobis 

mxardaWeris mizniT, maT rac SeiZleba adre unda miewodoT informacia situaciis Sesaxeb.  

55. amave dros, komiteti sinanuliT aRniSnavs zog wevr saxelmwifoSi gavrcelebul 

praqtikis Sesaxeb, romlis mixedviT, mSoblebi isjebian sakuTari Svilebis mier 

Cadenili danaSaulisaTvis. samoqalaqo pasuxismgebloba zaralisaTvis, romelic 

gamowveulia bavSvis (gansakuTrebiT umcrosi asakis bavSvebis SemTxvevaSi, romlebsac 

jer ar miuRweviaT 16 wlis asakamde) qmedebis Sedegad, zogjer upriania. magram kanonTan 

konfliqtSi myofi bavSvebis mSoblebis kriminalizacia, savaraudod xels SeuSlis maT, 

dadebiTi roli Seasrulon bavSvis socialur reintegraciaSi. 

iZulebiTi aRiarebisgan gaTavisufleba (muxli 40 (2) (b) (III))

56. samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-14 (3) (z) muxlis 

gaTvaliswinebiT, konvencia ganmartavs, rom dauSvebelia bavSvze ganxorcieldes 

zewola bralis aRiarebis mizniT. es upirveles yovlisa imas niSnavs, rom bavSvis wameba, 

sastiki da araadamianuri, Rirsebis Semlaxveli moproba aRiarebis mopovebis mizniT, 

warmoadgens konvenciis 37-e (a) muxliT gaTvaliswinebuli uflebebis uxeS darRvevas 

da sruliad miuRebelia. amgvari saSualebebiT miRebuli informacia an aRiareba, ar 

CaiTvleba mtkicebulebad (konvencia wamebisa da araadamianuri an damamcirebeli 

mopyrobis an dasjis winaaRmdeg, muxli 15). 

57. arsebobs uamravi, naklebad Zaladobrivi saSualeba bavSvisgan aRiarebis misaRebad. 

termins “iZuleba”, aqvs farTo mniSvneloba da is ar unda iqnes ganmartebuli, mxolod 

rogorc fizikuri zewola an adamianis uflebebis uxeSi darRveva. bavSvis asaki, misi 

ganviTarebis done, dakiTxvis xangrZlivoba, aRqmis unari, gaurkveveli Sedegebis SiSi 

an dapatimrebis SesaZlo safrTxe, xSirad aiZulebs mas aRiaros is, rac ar Caudenia. es 

saSiSroeba kidev ufro realuria, Tu mas pirdebian, magaliTad - “rogorc ki simarTles 

gvetyvi, saxlSi gagiSvebT”-o, an rodesac mas aimedeben Semsubuqebuli sasjeliT an 

gaTavisuflebiT. 

58. dakiTxvaze myof bavSvs unda SeeZlos, iuridiuli an sxva saxis Sesabamisi daxmarebis 

gamoyeneba. mas agreTve ufleba aqvs, mis dakiTxvas daeswros erTerTi an orive mSobeli. 

saWiroa damoukidebeli gamoZieba dakiTxvis meTodis Sesaxeb, raTa dadgines, rom adgili 

ar qonia zewolas da Cveneba, garemoebebidan gamomdinare, sandoa. sasamarTlo an sxva 

Sesabamisi iuridiuli organo, bavSvis mier micemuli Cvenebis an aRiarebis nebayoflobis 

sakiTxis ganxilvisas, valdebulia mxedvelobaSi miiRos Semdegi faqtorebi: bavSvis asaki, 

patimrobaSi yofnis periodi da dakiTxvis xangrZlivoba, eswreboda Tu ara dakiTxvas 

bavSvis iuridiuli an sxva mrCeveli, mSoblebi an bavSvis damoukidebeli warmomadgeneli. 

policiis oficrebi an sxva pirebi, romlebic dakiTxvas awarmoeben, Sesabamisad unda 

iyvnen momzadebulebi, raTa Tavidan iqnes acilebuli iseTi teqnikisa da praqtikis 

gamoyeneba, rac bavSvs, arasando Cvenebisa an aRiarebis micemas aiZulebs.

mowmeTa daswreba da dakiTxva (muxli 40 (2)(b)(IV))

59. konvenciis me-40 (2)(b)(IV) muxli, xazgasmiT aRniSnavs, rom arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis administrirebisas, daculi unda iyos mxareTa Tanasworobis principi (Tanas-

wori pirobebi an dacvisa da braldebis mxareebis Tanasworoba). terminebis “dakiTxon” 

an “dakiTxul iqnen” ganmarteba damokidebulia im garemoebaze, rom arsebobs gansxvaveba 
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sxvadasxva samarTlebriv sistemebs Soris, gansakuTrebiT ki akuzaciur da inkvizciur 

procesebs Soris. ukanasknel SemTxvevaSi, braldebuls xSirad ufleba aqvs Tavad dak-

iTxos mowmeebi, Tumca am uflebis gamoyeneba iSviaTad xdeba da ZiriTadad mowmeebis 

dakiTxva advokatebs aqvT mindobili an bavSvebis SemTxvevaSi, sxva Sesabamis pirebs. Tum-

ca, mniSvnelovania, rom advokatma an sxva warmomadgenelma acnobos bavSvs misi uflebis 

Sesaxeb, Tavad dakiTxos mowmeebi da gamoTqvas sakuTari Sexeduleba, romelsac saTana-

do yuradReba unda daeTmos bavSvis asakisa da simwifis Sesabamisad (konvencia muxli 12).  

gasaCivrebis ufleba (muxli 40(2)(b)(V))

60. bavSvs aqvs ufleba, moiTxovos im gadawyvetilebis da masTan dakavSirebuli nebismieri 

RonisZiebis xelaxali ganxilvis ufleba, romlis mixedvidac, igi cnes damnaSaved mis 

mimarT wayenebul braldebaSi (braldebebSi). xelaxali ganxilva unda awarmoos zem-

dgomma, kompetenturma, damoukidebelma da miukerZoebelma organom. sxva sityvebiT 

rom vTqvaT, organom, romelic pasuxobs yvela im standartsa da moTxovnilebas, romel-

sac pasuxobda gadawyvetilebis gamomtani pirveli organo. es garantia Seesabameba samo-

qalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis 15(4) muxls da ar Semoi-

fargleba mxolod mZime braldebebiT. 

61. savaraudod, araswori interpretacia unda iyos mizezi, zogi saxelmwifos mier daTqmis 

gamoyenebisa,  romlis mixedviTac, bavSvis mier gasaCivrebis uflebis gamoyeneba mxolod 

mZime braldebis  da/an Tavisuflebis aRkveTis SemTxvevebSi xdeba.  komiteti Seaxsen-

ebs samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis wevr saxelmwi-

foebs, rom es ufleba gaTvaliswinebulia zemoxsenebuli dokumentis 14(5) muxliTac. da 

Tu am sakiTxs gavnixilavT bavSvis uflebaTa konvenciis 41-e muxlis WrilSi, es ufleba 

yvela gasamarTlebul bavSvs unda gavrceldes. komiteti rekomendacias uwevs monawile 

qveynebs, Secvalon gadawyvetileba 40(2)(b)(V) muxlis debulebebTan dakavSirebiT. 

Tarjimnis ufaso daxmareba (muxli 40(2)(VI))

62. Tu bavSvs ar esmis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi gamoyenebuli ena, 

mas aqvs Tarjimnis ufaso daxmarebis ufleba. Tarjimnis daxmareba ar Semoifargleba 

mxolod sasamarTlo procesebiT – is aseve gulisxmobs, daxmarebas arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis aRsrulebis nebismier etapze. saWiroa Tarjimani specialurad iyos 

momzadebuli bavSebTan samuSaod, radgan maTi ena da aRqmis unari, gansxvavdeba ufroseb-

is metyvelebisagan. codnis da/an gamocdilebis naklebobam, SeiZleba gamoiwvios is, rom 

bavSvma ver gaiazros dasmuli kiTxva, rac aferxebs samarTlian sasamarTlo warmoebas 

da efeqtur moanwileobasTan dakavSirebul uflebaTa ganxorcielebas. pirobiT damok-

idebuli winadadeba, magaliTad  ~Tu bavSvs ar esmis da ver metyvelebs im enaze, romelic 

gamoiyeneba” niSnavs, rom Tu mag. gansxvavebuli eTnikuri warmomavlobis bavSvi, mSobli-

uri enis garda metyvelebs oficialur enaze, ar saWiroebs Tarjimnis ufaso daxmarebas. 

63. komitets aseve surs, monawile saxelmwifoebis yuradReba im bavSvebis specialuri saWi-

roebebisken miapyros, romlebsac metyvelebis defeqti an sxva saxis unarSezRuduloba 

aReniSnebaT. xelmZRvanelobs ra konvenciis 40(2)(VI) da 23-e muxlebiT (romelic konkre-

tulad exeba metyvelebis defeqtisa da sxva unarSezRudulobis mqone bavSvebis dacvis 

specialur zomebs), komiteti mouwodebs monawile saxelmwifoebs, arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis sistemaSi moxvedrili aseTi bavSvebi, momzadebuli specialistebis 

meSveobiT, uzrunvelyon Sesabamisi da efeqturi daxmarebiT. magaliTad, surdo Targ-

manis specialistebi (amasTan dakavSirebiT aseve ixileT bavSvis uflebaTa komitetis 

zogadi komentari 9 (SezRuduli SesaZleblobis mqone bavSvebis uflebebi). 

piradi cxovrebis sruli pativiscemis ufleba (muxlebi 16 da 40 (2)(b)(VII))

64. bavSvis piradi cxovrebis sruli pativiscemis ufleba  procesis yvela etapze, asaxavs 

konvenciis me-16 muxliT gansazRvrul piradi cxovrebis dacvis uflebas. “procesis 

yvela stadia” gulisxmobs ara mxolod bavSvis pirvel kontaqts samarTaldamcav orga-

noebTan (magaliTad, informaciis moTxovna da piradobis dadgena), aramed sasamarTlos 

an sxva kompetenturi organos mier miRebul saboloo gadawyvetilebas, an meTvalyure-

obidan an patimrobidan gaTavisuflebas. am konkretul konteqstSi, es principi gulisx-

mobs bavSvis dacvas gaxmaurebisa da stigmatizaciisgan (iarliyis miwebeba). dauSvebe-

lia imgvari informaciis gamoqveyneba, rac mianiSnebs damnaSave bavSvis vinaobaze, raTa 

Tavidan iqnes acilebuli stigmatizaciis Sedegebi da misi SesaZlo gavlena ganaTlebis 
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miRebisa da muSaobis SesaZleblobaze, agreTve dabinavebasa da usafrTxoebaze. am prin-

cipis dacva imas gulisxmos, rom sajaro organoebma Tavi unda Seikavon mediasTan urTi-

eroTobisas im sakiTxebTan dakavSirebiT, romelic exeba bavSvis SesaZlo braleulobas, 

Zalzed iSviaTi gamonaklisebis garda. maT yvela zoma unda miiRon imisaTvis, raTa kanon-

Tan konfliqtSi myofi bavSvebis vinaoba ar gamJRavdes pres relizebis meSveobiT, xolo 

Jurnalistma, romelic gaamJRavnebs bavSvis vinaobas pasuxi unda agos disciplinaruli, 

xolo ganmeorebis SemTxvevaSi - sisxlis samarTlis kanonmdeblobis mixedviTac ki. 

65.  bavSvis piradi cxovrebis dacvis mizniT, wevri saxelmwifoebis umetesobaSi – zog SemTx-

vevaSi gamonaklisebis CaTvliT – arsebobs kanondamrRvevi arasrulwlovnebis sasamarT-

lo procesis daxurul kars miRma Catarebis praqtika, romlis mixedviT sasamarTloze 

daswrebis ufleba aqvT eqspertebsa da sxva specialistebs mxolod sasamarTlos nebar-

TviT. sazogadoebis daswreba arasrulwlovanTa saqmebis gaxinvalze unda Semoifargle-

bodes mxolod da mxolod winaswar gansazRvruli SemTxvevebiT sasamarTlos werilo-

biTi gadawyvetilebis safuZvelze. bavSvs ufleba aqvs gaaprotestos sasamarTlos mier 

miRebuli amgvari gadawyvetileba. 

66. komiteti rekomendacias uwevs yvela monawile saxelmwifos SemoiRos wesi, romlis 

mixedviTac kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis saqmis ganxilva iwarmoebs daxurul kars 

miRma. gamonaklisebi unda iyos ukiduresad iSviaTi da mxolod kanonis mier konkretu-

lad gansazRrul SemTxvevebSi. ganaCani imgvarad unda gaecnos sazogadoebas sasamarT-

lo sxdomaze, rom bavSvis vinaoba ar gamJRavndes. bavSvis piradi cxovrebis pativisce-

mis ufleba (muxli 16) avaldebulebs sasamarTlos an sxva kompetenturi organos mier 

gadawyvetili RonisZiebebis ganxorcielebaSi monawile yvela pirs ar gaamxilon gareSe 

pirebTan iseTi informacia, ramac SeiZleba gamoiwvios kanondamrRvevi baSvebis vinao-

bis gamJRavneba. ufro metic, piradi cxovrebis pativiscemis ufleba aseve gulisxmobs 

kanondamrRvevi bavSvebis Sesaxeb dokumentaciis konfidencialurad Senaxvas da mesame 

mxarisgan dacvas, garda im SemTxvevebisa, rodesac mesame mxare uSualod aris CarTuli 

gamoZiebis an aRsrulebis procesSi. stigmatizaciis Tavidan acilebis mizniT, samarT-

aldamRvevi bavSvebis saqmeebi ar unda iqnes gamoyenebuli mozrdilebis sasamarTlo 

ganxilvebis dros, romelSic igive braldebuli figurirebs (ixileT pekinuri wesebi 21.1 

da 21.2).  

67. komieteti aseve rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs SemoiRon wesi, romlis 

mixedvidac moxdeba bavSvis saxelis avtomaturad amoReba sisxlis samarTlis saqmeTa 

Canawerebidan, Tu bavSvi danaSaulis Cadenis momentSi 18 wlis asakze qvemoT iyo. Sesa-

Zlebelia garkveuli SezRudvebi dawesdes gansakuTrebiT seriozul danaSaulze, sadac 

bavSvis vinaobis amoReba moxdeba bavSvisave TxovniT, mxolod konkretuli pirobebis 

dacviT (magaliTad, Tu danaSaulis Cadenidan ori wlis ganmavlobaSi mas aRar Caudenia 

kanonsawinaaRmdego qmedeba). 

e. zomebi (ixileT agreTve Tavi IV, nawili b)

alternativebi winaswari gamoZiebis procesSi

68. gadawyvetileba winaswari gamoZiebis dawyebis Sesaxeb yovelTvis ar miuTiTebs imaze, 

rom es procesi aucileblad sasamarTlos mier formaluri gadawyvetilebis gamotaniT 

unda dasruldes. b nawilSi mocemul dakvirvebebTan dakavSirebiT, komitets surs xazi 

gausvas, rom kompetenturi organo – saxelmwifoebis umetesobaSi es aris prokuratura 

– valdebulia mudmivad moiZios sasamarTlos mier braldebis gamotanis alternativebi. 

sxva sityvebiT rom vTqvaT, saWiroa gagrZeldes mcdelobebi saqmis ise dasrulebisTvis, 

rogorc es b nawilSi miTiTebuli zomebis ganxorcilebiTaa SesaZlebeli. prokuraturis 

mier SemoTavazebuli amgvari zomebis buneba  da xangrZlivoba SeiZleba mkacri iyos da 

am SemTxvevaSi bavSvs SeiZleba Sesabamisi daxmareba dasWirdes. am zomebis gacnoba bavS-

visTvis unda gulisxmobdes, rom isini Seayovneben sisxlis samarTlis/arasrulwlovanTa 

Sesaxeb kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli procdurebs, romelTa sruli Sewyveta Sesa-

Zlebelia mxolod im SemTxvevaSi, rodesac es zomebi dadebiTi SedegiT ganxorcieldeba.  

69. sasamarTlo braldebis alternatiuli zomebis SeTavazebis procesSi, srulad unda iyos 

daculi bavSvis uflebebi da samarTlebrivi garantiebi, rasac srulad exeba 27-e para-

grafSi ganxiluli rekomendaciebi. 



107107

saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

arasrulwlovanTa sasamarTlos/mosamarTlis mier miRebuli gadawyvetilebebi

70. samarTliani sasamarTlo procesis dasrulebis Semdeg, romelic Catardeba konvenciis 

me-40 muxliT gaTvaliswinebuli principebis dacviT (ixileT IV Tavis d nawili), xdeba 

gadawyvetilebis miReba im zomebis mixedviT, romelic unda ganxorcieldes bavSvis mima-

rT, Tu mas daumtkicda wayenebuli braldeba. kanonma unda uzrunvelyos sasamarTlo/

mosamarTle an sxva kompetenturi, daumoukidebeli da miukerZoebeli organo im alter-

nativebis farTo CamonaTvaliT, romelic unda Caenacvlos zrunvis instituciur for-

mas, raTa Tavisuflebis aRkveTa gamoyenebul iqnas rogorc mxolod ukiduresi zoma da 

rac SeiZleba mokle periodis ganmavlobaSi. alternatiuli zomebis arasruli CamonaT-

vali mocemulia konvenciis 40(4) muxlSi.  

71. komitets surs xazi gausvas, rom reagireba Cadenil danaSaulze unda iyos ara mxolod 

danaSaulis garemoebebisa da simZimis proporciuli, aramed bavSvis asakis, SezRuduli 

SesaZleblobebis, masTan dakavSirebuli garemoebebisa da saWiroebis proporciuli. 

is aseve unda iTvaliswinebdes sazogadoebis sxvadasxva da gansakuTrebiT xangrZliv-

vadian saWiroebebs. mkacrad sadamjelo midgoma ar Seesabameba konvenciis 40(1) muxliT 

gansazRvrul arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ZiriTad principebs (ixileT para-

grafebi 5-14 zemoT). komiteti kidev erTxel xazs usvams, rom fizikuri dasja, rogorc 

sasjeli aris am principebis daRveva. garda amisa, is ewinaaRmdegeba 37-e muxls, romlic 

krZalavs sastik, araadamianur da Rirsebis Semlaxvel mopyrobisa da dasjis nebismier 

formas (amasTan dakavSirebiT ixileT bavSvis uflebaTa komitetis 8 komentari (2006) 

(bavSvis fizikuri dasjisa da sastiki, araadamianuri da Rirsebis Semlaxveli mopyrobis-

gan dacvis ufleba)). bavSvebis mier gansakuTrebiT mZime danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi, 

miRebuli zoma unda iyos danaSaulis garemoebebisa da simZimis proporciuli da aseve 

iTvaliswinebdes sazogadoebrivi usafrTxoebis saWiroebas. bavSvebis SemTxvevaSi, maTi 

keTilReobis,  maTi WeSmariti interesebis dacvisa da reintegraciis xelSewyobis saWi-

roebas upiratesoba unda mieniWos amgvari faqtorebis gaTvaliswinebiT. 

72. komiteti aRniSnavs, rom Tu sisxlis samarTlis sasamarTlos gadawyvetileba dakavSire-

bulia bavSvis asakTan, da arsebobs urTierTsawinaaRmdego da arasakmarisi samxili bavS-

vis asakTan dakavSirebiT, bavSvs aqvs eWviT sargeblobis ufleba. 

73. rac Seexeba Tavisuflebis aRkveTisa da insitutciuri zrunvis alternativebs, am sakiTx-

Tan dakavSirebiT arsebobs sakmaod didi gamocdileba. monawile saxelmwifoebma unda 

isargeblon arsebuli gamocdilebiT, SeimuSaon da danergon isini sakuTari qveynebis 

kulturasa da tradiciebze dayrdnobiT. cxadia, mkacrad unda aRikveTos iZulebiTi 

Sroma, wameba, araadamianuri an Rirsebis Semlaxav mopyroba, xolo amgvari qmedebebis 

Camdeni  pirebi unda wardgnen marTlmsajulebis winaSe. 

74. zemoT moyvanili zogadi SeniSvnebis Semdeg, komitets surs monawile saxelmwifoeb-

is yuradReba miapyros im zomebze, romlebic akrZalulia konvenciis 37-e muxliT da 

agreTve Tavisuflebis aRkveTis sakiTxebze. 

sikvdiliT dasjis akrZalva

75. konvenciis 37-e (a) muxli xazs usvams sayovelTaod aRiarebul standarts (magaliTisTvis 

ixileT samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb saerTaSoriso paqtis me-6(5) mux-

li), romlis mixedviTac, sikvdiliT daja ar SeiZleba Seexos pirs, romelic danaSaulis 

Cadenis momentSi iyo 18 welze qvemo asakis. miuxedavad mkafio teqstisa, zogi monawile 

saxelmwifo askvnis, rom wesi krZalavs mxolod 18 wels qvemoT asakis pirebis sikvidiliT 

dasjas. Tumca, am wesis mixedviT, gadamwyveti kriteriumi aris asaki danaSaulis Cadenis 

momentSi, rac imas gulisxmobs, rom sasikvdilo ganaCeni ver Seexeba pirs, romelic da-

naSaulis Cadenis momentSi iyo 18 wlis qvemoT miuxedavad misi asakisa gasamarTlebis, an 

sasjelis aRsrulebis momentSi. 

77. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebis im mcirericxovan jgufs, sadac 

jer kidev moqmedebs sikvdiliT dasja, gaauqmon es zoma im pirebTan mimarTebaSi, rom-

lebsac danaSaulis Cadenis momentSi ar iyvnen 18 wlis, da agreTve SeaCeron sasikvidilo 

ganaCenis aRsruleba am pirebisTvis, sanam srulad ar Seva ZalaSi bavSvebis mimarT sa-

kanonmdeblo cvlileba sasikvdilo ganaCenis gauqmebis Sesaxeb. 
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vadamde gaTavisulfebis pirobis gareSe Tavisuflebis uvado aRkveTis dauSvebloba

77. arc erT bavSvs, romelic danaSaulis Cadenis momentSi iyo 18 wlis qvemoT, ar unda miesa-

jos uvado Tavisuflebis aRkveTa gaTavisuflebis an vadamde gaTavisuflebis SesaZle-

blobis gareSe. bavSvis mimarT gamotanil yvela ganaCenTan dakavSirebiT, gaTavisufleb-

is SesaZlebloba unda iyos realuri da regularulad gaTvaliswinebuli. am sakiTxTan 

dakavSirebiT, komiteti ganmartavs, rom kovenciis 25-e muxlis mixedviT, yvela bavSvs, 

romelic zrunvis, mkurnalobis an dacvis mizniT ganTavsebuli aris instituciaSi,  aqvs 

ufleba periodulad xdebodes misi saqmis gadasinjva. komiteti Seaxsenebs im wevr sax-

elmwifoebs, romelTa kanonmdeblobac ar krZalavs bavSvisTvis uvado Tavisuflebis 

aRkveTis Sefardebas vadamde gaTavisuflebis an Sewyalebis SesaZleblobiT, rom amgvari 

zoma srul SesabamisobaSi unda iyos konvenciis me-40 (1) muxliT gacxadebul arasrulw-

lovanTa marTlmsajulebis ZiriTad principebTan. es principebi, sxvaTa Soris, gulisx-

mobs, patimrobis ganmavlobaSi bavSvisTvis ganaTlebisa da mkurnalobis uzrunvelyo-

fas, masze zrunvas, rac mimarTuli unda iyos gaTavisfulebis Semdgom mis sazogadoe-

baSi reintegraciasa da mis mimarT dadebiTi rolis Sesrulebis SesaZleblobis xelSew-

yobisken. garda amisa, principi aseve iTvaliswinebs bavSvis ganviTarebisa da progresis 

regularul gadasinjvas, raTa moxdes misi vadamde gaTavisuflebis SesaZleblobis 

Sefaseba. gamomdinare im faqtidan, rom bavSvebisTvis uvado patimrobis misja Tundac 

gaTavisfulebis SesaZleblobiT mniSvnelovnad aferxebs konvenciiT gaTvaliswinebuli 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis ZiriTadi principebis danergvas, komiteti xazs 

usvams uvado patimrobis yvela formis gauqmebis sasurvelobas im pirebTan mimarTebaSi, 

romelTa asaki danaSaulis Cadenis momentSi 18 welze qvemoT iyo. 

v. Tavisuflebis aRkveTa winaswari da sasamarTlos Semdgomi patimrobis CaTvliT

78. konvenciis 37-e muxli gansazRvravs Tavisuflebis aRkveTis zomis gamoyenebis princi-

pebs, TavisuflebaaRkveTili yvela bavSvis procesualur uflebebsa da im debulebebs, 

romlebic exeba TavisuflebaaRkveTili bavSvis pirobebsa da misadmi mopyrobas. 

ZiriTadi principebi

79. qvemoT moyvanilia is ZiriTadi principebi, romelic exeba Tavisuflebis aRkveTas bavS-

vebTan mimarTebaSi: (a) dakaveba, dapatimreba an Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi moT-

avseba  unda moxdes kanonis Sesabamisad, unda iqnes gamoyenebuli mxolod rogorc uki-

duresi zoma da rac SeiZleba naklebi periodis ganmavlobaSi (b) arc erT bavSvs ar unda 

aRekeTos Tavisufleba ukanonod da TviTneburad. 

80. komiteti aRniSnavs, rom bevr qveyanaSi, bavSvebi xSirad xvdebian winaswar patimrobis 

adgilebSi da es Tveebis, xandaxan ki wlebis ganmavlobaSic grZldeba, rac konvenciis 

37-e (b) muxlis uxeSi darRvevaa. 

81. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs gaataron Sesabamisi zomebi, raTa 

uzrunvelyon bavSvebis rac SeiZleba drouli gaTavisufleba winaswari patimrobidan da 

Tu saWiro gaxda amisTvis specialuri pirobebic ki daaweson. gadawyevetileba winaswari 

patimrobis Sesaxeb misi vadis gansazRvris CaTvliT unda miiRos Sesabamisma kompeten-

turma, damoukidebelma da miukerZoebelma organom an samarTlebrivma organom, xolo 

bavSvi uzrunvelyofili unda iqnes iuridiuli an sxva daxmarebiT. 

procesualuri uflebebi (muxli 37 (d))

82. yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba dauyovnebliv miiRos samarTlebrivi 

da sxva Sesabamisi daxmareba, agreTve ufleba gaaprotestos misi Tavisuflebis aRkveTis 

kanoniereba sasamarTlos an sxva kompetenturi, damoukidebeli da miukerZoebeli orga-

nos winaSe da rom maT dauyovnebliv gamoitanon gadawyvetileba nebismieri aseTi proce-

sualuri qmedebis Taobaze. 

83. yovel TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba wardges kompetenturi organos winaSe, 

raTa dadgindes misi dakavebis kanoniereba (da patimrobis xangrZlivoba) Tavisuflebis 

aRkveTidan 24 saaTis ganmavlobaSi. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwi-

foebs, gaataron mkacri samarTlebrivi zomebi, raTa regularulad, sasurvelia or kvi-

raSi erTxel, gadaisinjos winaswari patimrobis kanoniereba. im SemTxvevaSi, Tu SeuZle-

belia bavSvis pirobiT gaTavisufleba alternatiuli zomebis gamoyenebis meSveobiT, mas 
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oficialurad unda waeyenos brali im danaSaulisTvis, romelic, rogorc fiqroben, man 

Caidina da wardgenil iqnas kompetenturi, damoukidebeli da  miukerZoebeli organos 

winaSe dakavebis momentidan ara ugvianes 30 dRis ganmavlobaSi. komiteti, iTvaliswinebs 

ra sasamarTlo procesebTan dakavSirebul dayovnebebs, mouwodebs monawile saxelmwi-

foebs miiRon samarTlebrivi zomebi, romlis mixedviTac sasamarTlos/arasrulwlovan-

Ta mosamarTle an sxva kompetenturi organo valdebuli iqneba miiRos saboloo gadawy-

vetileba bavSvisTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb saqmis wardgenidan ara ugvianes 6 

Tvis ganmavlobaSi. 

84. Tavisuflebis aRkveTis kanonierebis eWvqveS dayenebis ufleba ar gulisxmobs mxolod xe-

laxali ganxilvis uflebas. am principis mixedviT bavSvs ufleba aqvs mimarTos sasamarT-

los an sxva kompetentur, damoukidebel da miukerZoebel organos im SemTxvevaSi, Tu 

misi Tavisuflebis aRkveTa administraciul gadawyvetilebas warmoadgens (miRebulia 

magaliTad, policiis, prokuroris an sxva kompetenturi organos mier). dauyovnebeli 

gadawyvetilebis ufleba gulisxmobs, rom gadawyvetileba miRebul unda iqnes rac Sei-

Zleba swrafad, magaliTad, maqsimum ori kviris ganmavlobaSi, bavSvis mimarTvidan.  

mopryoba da pirobebi (muxli 37 (g))

85. yvela TavisuflebaaRkveTili bavSvi unda moTavsdes mozrdilebisgan gancalkevebiT. 

dauSvebelia TavisuflebaaRkveTili bavSvebis moTavseba mozrdilTa sapyrobileSi. 

arsebobs sakmarisze meti damadaturebeli informacia, rom bavSvebis mozridlebisaT-

vis gankuTvnil Tavisuflebis aRkveTis adgilebSi ganTavseba riskqveS aqenebs maT usa-

frTxoebas, keTildReobas, maT gamijvnas danaSaulisgan da reintegraciis SesaZle-

blobas. konvenciis 37-e (g) muxliT daSvebuli gamonaklisi (“Tu ar miiCneva, rom bavSvis 

yvelaze WeSmariti interesebisaTvis amis gakeTeba saWiro ar aris”) ar unda iqnes far-

Tod gagebuli. bavSvis WeSmariti interesebis dacva ar gulisxmobs imis ganxorcielebas,  

rac ufro mosaxerxebelia monawile saxelmwifoebisTvis.  saxelmwifoebi valdebulebi 

arian gamoyon specialuri Senoba-nagebobebi TavisuflebaaRkveTili bavSvebisTvis, 

romlebsac eqnebaT bavSvebze orientirebuli samuSao mimarTuleba da praqtika da sadac 

imuSavebs kvalificiuri personali. 

86. es wesi ar gulisxmobs bavSvebis gadayvanas arasrulwlovanTa instituciebidan moz-

rdilTaTvis gankuTvnil insitituciebSi, rogorc ki maT 18 weli SeusruldebaT. bavS-

vebis unda mieceT arasrulwlovanTa dawesebulebaSi darCenis SesaZlebloba, Tu es ar 

ewinaaRmdegeba ara mxolod maT, aramed dawesebulebaSi myofi  bavSvebis WeSmarit inter-

esebs. 

87. yvela TavisuflebaaRkveTil bavSvs aqvs ufleba SeinarCunos kontaqti ojaxTan kore-

spondenciis an vizitebis meSveobiT. vizitebis xelSewyobis mizniT, saWiroa bavSvis mo-

Tavseba im dawesebulebaSi, romelic yvelaze axlos mdebareobs ojaxis sacxovrebelTan. 

SemzRudveli garemoebebi unda mkacrad iyos gansazRvruli kanonSi – is ar unda iyos 

kompetenturi organoebis gadasawyveti. 

88. komitets surs monawile saxelmwifoebis yuradReba miapyros gaeros wesebisadmi Tavisu-

flebaaRkveTil arasrulwlovanTa dasacavad, romelic miRebulia generaluri asam-

bleis mier 45/113 rezuluciiT 1990 wlis dekemberSi. komiteti mouwodebs wevr saxelm-

wifoebs srulad ganaxorcielon es wesebi da mxedvelobaSi miiRon aseve patimarTa  mopy-

robis standartuli minimaluri wesebi (ixileT agreTve pekinuri wesebis mecxre wesi). 

am sakiTxebTan dakavSirebiT, komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs 

gaaerTianon es wesebi erovnul kanonmdeblobaSi da uzrunvelyon maTdami xelmisawv-

domoba saxelmwifo an regionalur enaze yvela im specialistis, arasamTavrobo organi-

zaciisa da moxaliseebisTvis, romlebic CarTulni arian arasrulwlovanTa marTlmsa-

julebis aRsrulebaSi. 

89. komitets surs xazi gausvas Semdegi principebisa da wesebis dacvis aucileblobas 

Tavisuflebis aRkveTis yvela SemTxvevisas: 

 bavSvebis fizikuri da sacxovrebeli garemo instituciaSi unda emsaxurebodes 

reabilitaciis miznebs. Sesabamisi yuradReba unda daeTmos piradi cxovrebis, sen-

soruli stimulaciis, TanatolebTan urTierTobis, sportul da gamajansaRebel 

savarjiSoebSi monawileobis, agreTve xelovnebas da Tavisufali drois aqtivobebis 

saWiroebas. 
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 saskolo asakis yvela bavSvs aqvs ufleba miiRos is ganaTleba, rac Seesabameba mis 

saWiroebebs da SesaZleblobebs da romlis mizania moamzados is sazogadoebaSi dab-

runebisTvis. garda amisa, yvela bavSvma, unda gaiaros profesiuli momzadebis tren-

ingi, romelic savarudod xels Seuwyobs mas samomavlo dasaqmebaSi. 

 yvela bavSvi institutciaSi miRebisas unda Semowmdes eqimis mier. mas ufleba aqvs 

miiRos adekvaturi samedicino daxmareba da zrunva misi instituciaSi yofnis mTe-

li periodis ganmavlobaSi, romelic uzrunvelyofili unda iqnes, SesaZleblobis 

SemTxvevaSi, saTemo samedicino dawesebulebis an servisebis mier. 

 instituciis TanamSromlebma xeli unda Seuwyon bavSvis xSir kontaqts farTo sa-

zogadoebasTan. aq igulisxmeba komunikacia ojaxTan, megobrebTan da maRali repu-

taciis mqone organizaciebis warmomadgenlebTan. bavSvs unda mieces SesaZlebloba 

saxlSi moinaxulos ojaxi. 

 SezRudvisa da Zalis gamoyeneba dasaSvebia mxolod im SemTxvevaSi, rodesac bavSvi 

fizikuri dazianebis safrTxis qveS ayenebs sakuTar Tavs an sxvebs da rodesac amgvar 

situaciaze kontrolis sxva yvela meqanizmis gamoyeneba uSedegod dasrulda. 

 nebismieri disciplinaruli zomis gamoyeneba ar unda ewinaaRmdegebodes bavS-

vis Rirsebis grZnobis SenarCunebas da instituciuri zrunvis ZiriTad amocanebs. 

mkacrad unda aikrZalos konvenciis 37-e muxliT gansazRvurli iseTi discipli-

naruli zomebi, rogoricaa fizikuri dasja, bnel sakanSi moTavseba, daxurul da 

SemosazRvrul sivrceSi marto moTavseba. aseve unda aikrZalos dasjis yvela is 

forma, ramac SeiZleba safrTxe Seuqmnas bavSvis gonebriv janmrTelobas da keTil-

dReobas. 

 bavSvs aqvs ufleba saCivriT, cenzuris gareSe, mimarTos centralur administracias, 

samarTlebriv an sxva Sesabamis damoukidebel organos da dayovnebis gareSe miiRos 

pasuxi. bavSvebs unda qondeT informacia, rom maT SeuZliaT amgvari meqaniznebis 

gamoyeneba. 

 damoukidebel da kvalificiur inspeqtorebs ufleba unda qondeT regularulad 

awarmoon Semowmeba, maT Soris winaswari gafrTxilebis gareSe sakuTari iniciativ-

iT. Semowmebis dros gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvebTan saubars 

konfidencialur garemoSi. 

V. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis organizeba

90. wina paragrafebSi ganxiluli principebisa da uflebebis srulad dacvis mizniT, saWi-

roa arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis efeqturi organizeba da ar-

asrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo sistemis Seqmna. rogorc es mocemulia 

konvenciis me-40 (3) muxlSi, monawile saxelmwifoebi valdebulni arian xeli Seuwyon 

sisxlis samarTlis kanonmdeblobasTan konfliqtSi myof bavSvebTan uSualo damok-

idebulebaSi myofi kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis Camoya-

libebas. 

91. am kanonebisa da procedurebis savaldebulo ZiriTadi debulebebi, winamdebare zogad 

komentariSia ganmartebuli, Tumca wevr saxelmwifoebis prerogativaSi ufro meti de-

bulebebis dadgena rCeba, rac agreTve exeba amgvari kanonebisa da procedurebis formas. 

isini SeiZleba Seadgendnen saerTo sisxlis samarTlis da saproceso kodeqsis special-

ur Tavs, an SeiZleba gaerTiandes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb calke 

kanonSi. 

92. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo sistema aseve moiTxovs specializebuli 

erTeulebis Seqmnas policiis, samarTaldamcavi organoebis, sasamarTlos, prokura-

turis, iuridiuli daxmarebis, an msgavs sistemebSi,  romlebic iuridiul an sxva saxis 

daxmarebas uweven bavSvs

93. komiteti rekomendacias uwevs monawile qveynebs Seqmnan arasrulwlovanTa sasamarT-

loebi, rogorc calke mdgomi erTeulebi an regionaluri/raionuli sasamarTlos erT-

erTi Semadgeneli nawilis statusiT. Tuki es praqtikuli TvalsazrisiT jer –jero-
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biT SesaZlebeli ar aris, monawile saxelmwifoebi valdebulebi arian daniSnon mosa-

marTleebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis viwro specializaciiT. 

94. garda amisa, iseTi specializebuli servisebi, rogoricaa probacia, konsultacia an su-

pervizia, unda ganxorcieldes specializebul dawesebulebebSi, romlebsac, magaliTad, 

eqnebaT dRis centris funqcia, an Tu saWiro iqneba daarsdes instituciebi damnaSave 

bavSvebze instituciuri zrunvis mizniT. 

95. mravali wevri saxelmwifos angariSidan Cans, rom arasamTavrobo organizaciebs SeswevT 

unari Seasrulon mniSvnelovani roli ara mxolod arasrulwlovanTa danaSaulis pre-

venciaSi, aramed arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebaSic. aqedan gamom-

dinare, komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs aqtiurad CarTon amg-

vari organizaciebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis farTo politikis SemuSaveb-

isa da ganxorcielebis procesSi da uzrunvelyon isini maTi monawileobisTvis saWiro 

yvela resursiT. 

VI. cnobierebis amaRleba da treningi

96. bavSvebi, romlebic danaSauls Cadian, xSirad xdebian xolme mediis yuradRebis sagani, 

rac iwvevs uaryofiTi sazogadoebrivi azris Seqmnas maT garSemo da xels uwyobs maT da 

saerTod bavSvebis Sesaxeb stereotipebis damkvidrebas. 

97. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis xarisxisTvis aucilebelia, rom am 

procesSi CarTuli yvela specialists, maT Soris, samarTaldamcavi da iuridiuli sam-

saxurebis TanamSromlebi  treningebis saSualebiT gaecnon zogadad konvenciis, konk-

retulad ki, misi im nawilis Sinaarssa da debulebebis mniSvnelobas, rac uSualod aris 

dakavSirebuli maT yoveldRiur praqtikasTan. treningebi unda momzaddes sitematurad 

da uwyvetad, xolo informacia ar unda Semoifarglebodes mxolod Sesabamisi erovnuli 

da saerTaSoriso samarTlebrivi debulebebiT. treningebis dros monawileebs unda mie-

wodoT informacia, sxvaTa Soris, araswrulwlovanTa danaSaulis socialur da sxva miz-

ezebze, xolo gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos im gogonebsa da bavSvebs, rom-

lebic miekuTvnebian umciresobebs an umravlesobas, kulturas da tendenciebs axalgaz-

rdebis samyaroSi, jgufuri aqtivobebis dinamiurobas da sisxlis samarTlis kanonTan 

konfliqtSi myof bavSvebTan muSaobisTvis saWiro alternatiul zomebs, gansakuTrebiT 

ki imgvar zomebs, romelic gverds uvlis samarTlebriv procedurebs (ixileT IV Tavi, b 
nawili) 

VII.   monacemebis Segroveba, Sefaseba da kvleva

98. komiteti SeSfoTebas gamoTqvams im ZiriTadi monacemebis Sesaxeb, romelic, sxvaTa So-

ris exeba, bavSvebis mier Cadenili danaSaulis ricxvsa da bunebas, winaswari patimrobis 

sixSiresa da saSualo xangrZlivobas, bavSvebis ricxvs, romelTa mimarTac ganxorciele-

buli iqna marTlmsajulebis sistemisagan ganrideba da masTan dakavSirebuli RonisZie-

bebi, msjavrdebuli bavSvebis raodenobasa da maT mimarT gamotanili ganaCenis bunebas. 

komiteti mouwodebs wevr saxelmwifoebs sistematurad Seagrovon calkeuli monace-

mebi, romelic dakavSirebulia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebasTan 

da romlebic saWiroa arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciisa da reagirebisken mima-

rTuli politikisa da programebis SesamuSaveblad konvenciis principebisa da debule-

bebis mixedviT. 

99. komiteti rekomendacias uwevs monawile saxelmwifoebs regularulad Seafason arasru-

wlovanTa marTlmsajulebis praqtikuli ganxorcieleba, gansakuTrebiT ki, gatarebuli 

RonisZiebebis efeqturoba diskriminaciis,  reintegraciisa da recidivizmTan mimarTe-

baSi. sasurvelia, Tu amgvar Sefasebas Caatareben damoukidebeli akademiuri institute-

bi. kvlevebi, romlebic, magaliTad, Seiswavlis arasrulwlovanTa marTlmsajulebis 

administrirebaSi arsebul uTanasworobebs, rac SesaZlo diskriminaciaze miuTiTebs, 

an kvlevebi romlebic exeba arasruwlovanTa marTlmsajulebis sferos ganviTarebas 

ganridebis programebis an mozardTa danaSaulebriv aqtvobebis kuTxiT, miuTiTebs war-

matebul da warumatebel aspeqtebze. mniSvnelovania bavSvebis moanwileoba Sefasebisa 
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saerTaSoriso standartebi arasrulwlovan msjavrdebulebTan mimarTebaSi

da kvlevis procesSi, gansakuTrebiT ki im bavSvebisa, romlebsac Sexeba qondaT arasrul-

wlovanTa marTlmsajulebis sistemis sxvadasxva nawilTan. srulad unda iqnes daculi 

am bavSvebis vanaoba da informacia maTi TanamSromlobis Sesaxeb. kvlevebSi bavSvebis 

monawileobis sakiTxTan dakavSirebiT komiteti monawile saxelmwifoebs urCevs mimar-

Ton arsebul saerTaSoriso saxelmZRvanelo principebs. 
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  ზოგადი კომენტარიზოგადი კომენტარი #14 (201314 (2013 წ. წ.) ) ბავშვის უფლების შესახებ, მის ბავშვის უფლების შესახებ, მის 
საუკეთესო ინტერესს დაეთმოს უპირველესი ყურადღება საუკეთესო ინტერესს დაეთმოს უპირველესი ყურადღება (მე-3 მუხლის მე-3 მუხლის 

პირველი პუნქტიპირველი პუნქტი)1*

1*      მიღებულია კომიტეტის მიერ სამოცდამეორე სესიაზე (14 იანვარი – 1 თებერვალი, 2013 წ.).

გაერთიანებული ერების გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციაორგანიზაცია

ბავშვის უფლებათა კონვენციაბავშვის უფლებათა კონვენცია

ბავშვის ბავშვის 
უფლებათა უფლებათა 
კომიტეტიკომიტეტი

CRC/C/GC/14

გავრცელება: საერთო

2013 წლის 29 მაისი

დედანი: ინგლისურ 
ენაზე
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„ბავშვის„ბავშვის მიმართმიმართ ნებისმიერნებისმიერ ქმედებათაქმედებათა განხორციელებისასგანხორციელებისას, , მიუხედავად იმისამიუხედავად იმისა, , თუთუ ვინვინ არისარის მათიმათი 
განმახორციელებელიგანმახორციელებელი -  - სახელმწიფოსახელმწიფო თუთუ კერძო დაწესებულებებიკერძო დაწესებულებები, , რომლებიცრომლებიც მუშაობენმუშაობენ სოციალურისოციალური 
დაცვის საკითხებზედაცვის საკითხებზე, , სასამართლოებისასამართლოები, , ადმინისტრაციულიადმინისტრაციული თუთუ საკანონმდებლო ორგანოებისაკანონმდებლო ორგანოები -  - უპირველესიუპირველესი 
ყურადღებაყურადღება უნდა დაეთმოსუნდა დაეთმოს ბავშვისბავშვის საუკეთესო ინტერესებისსაუკეთესო ინტერესების დაცვის უკეთდაცვის უკეთ უზრუნველყოფასუზრუნველყოფას.”.”
 
ბავშვის უფლებათა კონვენცია (მუხლი 3, პუნქტი 1)
 
I. შესავალი I. შესავალი 

 ა. . ბავშვის საუკეთესობავშვის საუკეთესო 2 ინტერესები: უფლება, პრინციპი და საპროცესო ნორმა ინტერესები: უფლება, პრინციპი და საპროცესო ნორმა
 ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ბავშვს აძლევს უფლებას, მის 1. 
მიმართ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედებისას ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 
გადაწყვეტილების მიღებისას, შეფასდეს და უპირველესი ყურადღება დაეთმოს მის საუკეთესო/
ჭეშმარიტ ინტერესებს როგორც საზოგადოებრივ, ისე კერძო სფეროში. ამასთან, იგი ასახავს 
კონვენციის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს. ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა (,,კომიტეტი”)მე-3 
მუხლის პირველი პუნქტი მიიჩნია კონვენციის ოთხი ზოგადი პრინციპიდან ერთ-ერთად 
ბავშვის ყველა უფლების განმარტებისა და განხორციელებისათვის3 და იყენებს მას, როგორც 
დინამიკურ ცნებას, რომელიც მოითხოვს კონკრეტული კონტექსტის შესატყვის შეფასებას.
 „ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების“ ცნება ახალი არ არის. მართლაც, იგი კონვენციამდე 2. 
წარმოიშვა და უკვე ასახული იყო 1959 წლის ბავშვის უფლებათა დეკლარაციაში (პუნქტი 
2), ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციაში (მუხლები 
5(ბ) და 161(დ)), ისევე, როგორც რეგიონულ ინსტრუმენტებსა და მრავალ ეროვნულ თუ 
საერთაშორისო სამართლებრივ აქტში. 
 ამასთან, კონვენცია ცალსახად მიუთითებს ბავშვის საუკეთესო/ჭეშმარიტ ინტერესებზე სხვა 3. 
მუხლებშიც: მე-9 მუხლში: მშობლებისაგან დაშორება; მე-10 მუხლში: ოჯახის გამთლიანება; 
მე-18 მუხლში: მშობლის პასუხისმგებლობა; მე-20 მუხლში: ოჯახური გარემოდან 
ჩამოცილება და ალტერნატიული ზრუნვა; 37(გ) მუხლში: თავისუფლებააღკვეთილი 
ზრდასრულებისაგან განცალკევება; 40(2)(ბ) (iii) მუხლში: საპროცესო გარანტიები, მათ შორის 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მიმართ სისხლის სამართლის წესით განხილულ 
საქმეთა სასამართლო პროცესებზე მშობელთა დასწრება. გარდა ამისა, კონვენცია მიუთითებს 
ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებზე კონვენციის ფაკულტატურ ოქმში ბავშვებით ვაჭრობის, 
ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ (პრეამბულა და მე-8 მუხლი) 
და კონვენციის ფაკულტატურ ოქმში კომუნიკაციის პროცედურის შესახებ (პრეამბულა და 
მე-2 და მე-3 მუხლები).
 ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების ცნების მიზანია, უზრუნველყოს როგორც კონვენციით 4. 
აღიარებული ყველა უფლებით სრული და ეფექტიანი სარგებლობა, ისე ბავშვის 
ყოვლისმომცველი განვითარება.4 კომიტეტმა უკვე აღნიშნა, რომ5 „ზრდასრული ადამიანის 
მიერ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების აღქმა არ შეიძლება იყოს უპირატესი კონვენციით 
გათვალისწინებული ბავშვის ყველა უფლების პატივისცემის ვალდებულებასთან 
შედარებით.” კომიტეტი აღნიშნავს, რომ კონვენციაში უფლებათა იერარქია არ არსებობს; 
მასში უზრუნველყოფილი ყველა უფლება შეესაბამება „ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებს“ 
და დაუშვებელია რომელიმე უფლების შელახვა ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების ცნების 
ნეგატიური განმარტებით.
 ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების ცნების სრული გამოყენება მოითხოვს უფლებებზე 5. 
დაფუძნებული მიდგომის დანერგვას, რომელშიც ჩაერთვება ყველა მონაწილე მხარე, ბავშვის 
ყოვლისმომცველი ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ფსიქიკური და სულიერი ერთიანობის 
უზრუნველსაყოფად და მისი ადამიანური ღირსების პატივსაცემად.
 კომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ცნება სამგანზომილებიანია6. :

(ა) მატერიალური უფლება: ბავშვის უფლება, მისი საუკეთესო ინტერესები შეფასდეს და დაეთმოს 
უპირველესი ყურადღება, როდესაც ხდება სხვადასხვა ინტერესის განხილვა კონკრეტულ 
საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად, და გარანატია, რომ ეს უფლება განხორციელდება 
ყოველთვის, როდესაც გადაწყვეტილებაა მისაღები ბავშვთან, ბავშვთა დადგენილ თუ 

2  ქართულ ლიტერატურაში ასევე მოიხსენიებენ,  როგორც ,,ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი“
3 კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #5 (2003 წ.) ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისათვის 

ზოგადი ღონისძიებების შესახებ, პუნქტი 12, და #12 (2009 წ.) ბავშვის უფლების შესახებ, მოუსმინონ, 
პუნქტი 2.

4 კომიტეტი სახელმწიფოებისაგან მოელის, რომ ისინი განვითარებას განმარტავენ როგორც 
„ყოვლისმომცველ ცნებას, რომელიც მოიცავს ბავშვის ფიზიკურ, ფსიქიკურ, სულიერ, მორალურ, 
ფსიქოლოგიურ და სოციალურ განვითარებას“ (ზოგადი კომენტარი #5, პუნქტი 12). 

5 ზოგადი კომენტარი #13 (2011წ.) ძალადობის ყველა ფორმისაგან დაცვის შესახებ, პუნქტი 61.
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დაუდგენელ ჯგუფთან, ან ზოგადად ბავშვებთან დაკავშირებით. მე-3 მუხლის პირველი 
პუნქტი აწესებს სახელმწიფოთა არსებით ვალდებულებას, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს 
(თვითაღსრულებადია) და შეიძლება მოხმობილი იქნეს სასამართლოს წინაშე.

(ბ) ძირითადი,  სამართლებრივი პრინციპი: თუ სამართლებრივი ნორმა იძლევა ერთზე მეტი 
განმარტების შესაძლებლობას, გამოყენებული უნდა იქნეს ისეთი განმარტება, რომელიც 
ყველაზე ეფექტიანად ემსახურება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. კონვენციასა და მის 
ფაკულტატურ ოქმებში ასახული უფლებები ქმნიან ჩარჩოს განმარტებისათვის.

(გ) საპროცესო ნორმა: როდესაც ხდება ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც შეეხება 
კონკრეტულ ბავშვს, ბავშვთა დადგენილ თუ დაუდგენელჯგუფს ან ზოგადად ბავშვებს, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უნდა მოიცავდეს ამ გადაწყვეტილების შესაბამის 
ბავშვზე ან ბავშვებზე შესაძლო ზეგავლენის (დადებითი თუ უარყოფითი) შეფასებას. ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების შეფასება და განსაზღვრა მოითხოვს საპროცესო გარანტიებს. 
ამასთან, გადაწყვეტილების დასაბუთებაში უნდა ჩანდეს, რომ ეს უფლება ცალსახად იქნა 
გათვალისწინებული. ამ თვალსაზრისით, მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა განმარტონ, თუ 
როგორ იქნა გათვალისწინებული ეს უფლება გადაწყვეტილებაში, ე.ი. რა იქნა მიჩნეული 
ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებად, რა კრიტერიუმებს დაეფუძნა იგი და როგორ შეფასდა 
ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესები სხვა მოსაზრებებთან შედარებით, იქნება ეს პოლიტიკის 
ზოგადი საკითხები თუ ცალკეული შემთხვევები. 
 წინამდებარე ზოგად კომენტარში გამოთქმა „ბავშვისსაუკეთესო/ჭეშმარიტი ინტერესები“ 7. 
მოიცავს ზემოთ განხილულ სამ განზომილებას.

 ბ. . სტრუქტურასტრუქტურა
 წინამდებარე ზოგადი კომენტარის მოქმედების სფერო შემოიფარგლება კონვენციის მე-3 8. 
მუხლის პირველი პუნქტით და არ მოიცავს მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტს, რომელიც შეეხება ბავშვის 
კეთილდღეობას, და მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტს, რომელიც შეეხება მონაწილე სახელმწიფოთა 
ვალდებულებას, უზრუნველყონ, რომ ბავშვთა დაწესებულებები, სამსახურები და ორგანოები 
შეესაბამებოდნენ დაწესებულ სტანდარტებს და რომ არსებობდეს მექანიზმები სტანდარტების 
გათვალისწინების უზრუნველსაყოფად.  
 კომიტეტი ადგენს წინამდებარე ზოგადი კომენტარის ამოცანებს 9. (თავი II) და განმარტავს 
მონაწილე სახელმწიფოთა ვალდებულებების ხასიათსა და მასშტაბს (თავი III). გარდა 
ამისა, კომიტეტი ახდენს მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის სამართლებრივ ანალიზს (თავი 
IV), მიუთითებს რა კავშირებზე კონვენციის სხვა ზოგად პრინციპებთან. V თავი ეთმობა 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განხორციელებას პრაქტიკაში, ხოლო VI თავში მოცემულია 
მითითებები ზოგადი კომენტარის გავრცელების შესახებ.

 II.  II. ამოცანებიამოცანები
 წინამდებარე ზოგადი კომენტარის მიზანია, უზრუნველყოს ბავშვის საუკეთესოინტერესების 10. 
გათვალისწინება და პატივისცემა კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა მიერ. კომენტარში 
განსაზღვრულია მოთხოვნები, რომლებიც სათანადოდ უნდა იქნეს გათვალისწინებული, 
განსაკუთრებით სასამართლო და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების მიღებისას და 
ბავშვთან, როგორც ინდივიდთან, დაკავშირებული სხვა ქმედებების განხორციელებისას ასევე 
კანონშემოქმედებითი, პოლიტიკის, სტრატეგიებისა და პროგრამების, გეგმების, ბიუჯეტების, 
საკანონმდებლო და საბიუჯეტო ინიციატივებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების 
შემუშავების პროცესის ყველა ეტაპზე - ე.ი. ზოგადად ბავშვებთან ან ბავშვებთან, როგორც 
კონკრეტულ ჯგუფთან, დაკავშირებული ნებისმიერი ღონისძიების განხორციელებისას. 
კომიტეტი მოელის, რომ ყველა ის პირი, რომელსაც შეხება  აქვს ბავშვებთან, მათ შორის 
მშობლები და მზრუნველები, გადაწყვეტილების მიღებისას მისი ზოგადი კომენტარით 
იხელმძღვანელებს.
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესები დინამიკურ ცნებას წარმოადგენს. იგი მოიცავს 11. 
სხვადასხვა საკითხს, რომლებიც მუდმივად ვითარდება. წინამდებარე ზოგად კომენტარში 
წარმოდგენილია ჩარჩო ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრისათვის; 
იგი არ ცდილობს, დაადგინოს, თუ რა არის საუკეთესო ბავშვისათვის კონკრეტულ სიტუაციაში 
და განსაზღვრულ დროს.
 წინამდებარე ზოგადი კომენტარის ძირითადი ამოცანაა, გააღრმავოს და გააფართოოს ბავშვის 12. 
უფლების - მისი საუკეთესო ინტერესები შეფასდეს და დაეთმოს უპირველესი ყურადღება, 
ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში უზენაესი პირიორიტეტი მიენიჭოს (იხ. ქვემოთ, 38-ე პუნქტი) 
- გაცნობიერება და განხორციელება. კომენტარის ზოგადი ამოცანაა, ხელი შეუწყოს რეალურ 
ცვლილებას დამოკიდებულებაში, რაც საფუძვლად დაედება ბავშვთა, როგორც უფლებების 
მატარებელთა, მიმართ სრულ პატივისცემას. უფრო კონკრეტულად, კომენტარი ზეგავლენას 
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მოახდენს:
(ა) მთავრობების მიერ გასატარებელი ყველა ღონისძიების შემუშავებაზე;
(ბ) სასამართლო თუ ადმინისტრაციული ორგანოების ან საჯარო უწყებების მიერ თავიანთი 
წარმომადგენლების საშუალებით მიღებულ ცალკეულ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც შეეხება ერთ ან 
მეტ განსაზღვრულ ბავშვს;
(გ) სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის ისეთი ორგანიზაციების, მათ შორის კომერციული 
და არაკომერციული ორგანიზაციების, მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მომსახურებას 
უწევენ ბავშვებს, ან რომელთა მიერ გაწეული მომსახურება ზეგავლენას ახდენს ბავშვებზე; 
(დ) სახელმძღვანელო პრინციპებზე ისეთი ქმედებებისათვის, რომლებსაც ახორციელებენ ბავშვებთან 
მომუშავე პირები, მათ შორის მშობლები და მზრუნველები.

 III.  III. მონაწილე სახელმწიფოთა ვალდებულებების ხასიათი და მასშტაბიმონაწილე სახელმწიფოთა ვალდებულებების ხასიათი და მასშტაბი 
 თითოეულმა მონაწილე სახელმწიფომ პატივი უნდა სცეს და განახორციელოს ბავშვის 13. 
უფლება - მისი საუკეთესო ინტერესები შეფასდეს და დაეთმოს უპირველესი ყურადღება - 
და მას ეკისრება ვალდებულება, განახორციელოს ყველა საჭირო, საგანგებო და კონკრეტული 
ღონისძიება ამ უფლების სრული რეალიზაციისათვის.
 მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს ჩარჩოს მონაწილე სახელმწიფოთა სამი 14. 
სხვადასხვა სახის ვალდებულებებისთვის:

(ა) ვალდებულება, უზრუნველყონ, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესები სათანადოდ ინტეგრირებული სათანადოდ ინტეგრირებული 
იყოს და თანმიმდევრულად ხდებოდეს მათი გათვალისწინებაიყოს და თანმიმდევრულად ხდებოდეს მათი გათვალისწინება საჯარო უწყების მიერ განხორციელებულ 
ნებისმიერ ქმედებაში, განსაკუთრებით განხორციელების ყველა ღონისძიებაში, ადმინისტრაციულ და 
სასამართლო სამართალწარმოებაში, რომელსაც პირდაპირი ზეგავლენა აქვს ბავშვებზე;
(ბ) ვალდებულება, უზრუნველყონ, რომ ყველა სასამართლო და ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებაში, 
ისევე, როგორც ბავშვებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასა და პოლიტიკაში ნათლად ჩანდეს,, რომ 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესს დაეთმო უპირველესი ყურადღება. საჭიროა იმის აღწერაც, თუ როგორ მოხდა 
საუკეთესოინტერესების შესწავლა და შეფასება და რა მნიშვნელობა მიენიჭა მათ გადაწყვეტილებაში.
(გ) ვალდებულება, უზრუნველყონ, რომ ბავშვის ინტერესები შეფასდა და დაეთმო უპირველესი ყურადღება 
კერძო სექტორის ყველა გადაწყვეტილებასა და ქმედებაში, მათ შორის მომსახურების მიმწოდებლების ან 
ნებისმიერი სხვა კერძო ორგანიზაციის ან დაწესებულების მიერ, რომლებიც იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, 
რომელიც ზეგავლენას ახდენს ბავშვზე ან შეეხება მას.

 იმისათვის, რომ შესაბამისობა იქნეს უზრუნველყოფილი, მონაწილე სახელმწიფოებმა 15. 
უნდა გაატარონ რიგი  ღონისძიებებისა კონვენციის მე-4 და 42-ე მუხლების და 44-ე მუხლის 
მე-6 პუნქტის შესაბამისად, რათა ბავშვის საუკეთესოინტერესებს დაეთმოს უპირველესი 
ყურადღება ყველა ქმედების განხორციელებისას. ამგვარ ღონისძიებებს  შორის არის:

 (ა) ეროვნული კანონმდებლობისა და სამართლის სხვა წყაროების გადასინჯვა და 
საჭიროებისამებრ შეცვლა მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ჩართვის მიზნით და იმის 
უზრუნველყოფა, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინების მოთხოვნა ასახული 
და განხორციელებული იყოს ყველა ეროვნულ საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე აქტში, 
პროვინციის თუ ტერიტორიულ კანონმდებლობაში, ბავშვებისათვის ან ბავშვებზე ზეგავლენის 
მქონე მომსახურების გამწევი კერძო თუ საჯარო დაწესებულებების მარეგულირებელ წესებში 
და სასამართლო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ნებისმიერ დონეზე, როგორც 
მატერიალური უფლება და საპროცესო ნორმა;

 (ბ) ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა პოლიტიკის კოორდინაციისა და განხორციელებისას 
ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე; 

 (გ) გასაჩივრების, აღდგენის ან ზიანის ანაზღაურების მექანიზმების შექმნა, რათა 
ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების სათანადოდ ინტეგრირების უფლება სრულად იქნეს 
რეალიზებული და თანმიმდევრულად გატარებული განხორციელების ყველა ღონისძიებაში, 
ადმინისტრაციულ და სასამართლო სამართალწარმოებაში, რომელიც შეეხება ბავშვს და 
ზეგავლენას ახდენს მასზე;

(დ) ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვა ეროვნული რესურსების გამოყოფისას ისეთი 
პროგრამებისა და ღონისძიებებისათვის, რომელთა მიზანია ბავშვთა უფლებების 
განხორციელება, ასევე ისეთი საქმიანობისათვის, რომელიც იღებს საერთაშორისო ან 
განვითარებისათვის განკუთვნილ დახმარებას; 

 (ე) მონაცემთა შეგროვების შემოღების, მონიტორინგისა და შეფასებისას იმის უზრუნველყოფა, 
რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები მკაფიოდ იქნეს ჩამოყალიბებული, და, საჭიროების 
შემთხვევაში, დახმარების გაწევა  ბავშვთა საკითხებზე კვლევებისთვის; 

 (ვ) ინფორმაციის მიწოდება და სწავლება მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის, აგრეთვე პრაქტიკაში 
მისი გამოყენების შესახებ ყველა იმ პირისათვის, ვინც იღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს, 
რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად ახდენს ზეგავლენას ბავშვებზე, მათ შორის 
პროფესიონალებისათვის და სხვა პირებისათვის, რომლებიც ბავშვებთან მუშაობენ;
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 (ზ) ბავშვებისთვის, აგრეთვე მათი ოჯახებისა და მზრუნველებისათვის სათანადო 
ინფორმაციის მიწოდება მათთვის გასაგებ ენაზე, ისე, რომ მათ გააცნობიერონ მე-3 მუხლის 
პირველი პუნქტით დაცული უფლების მოქმედების სფერო; ამასთან, აუცილებელი პირობების 
შექმნა ბავშვთათვის, რათა გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები, და მათი მოსაზრებებისათვის 
სათანადო ყურადღების დათმობის უზრუნველყოფა; 

 (თ) ყველა იმ უარყოფითი დამოკიდებულებისა და აღქმის აღკვეთა, რომელიც ხელს 
უშლის ბავშვის საუკეთესო ინტერესის შეფასებისა და მისთვის უპირველესი ყურადღების 
დათმობის უფლების სრულ რეალიზაციას, საკომუნიკაციო პროგრამების საშუალებით, 
რომლებიც გავრცელდება მასმედიასა და სოციალურ ქსელებში, ასევე ბავშვებს შორის, რათა 
ბავშვები აღიარებულნი იქნენ  უფლებების მატარებლებად.
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების სრულად ამოქმედებისათვის გათვალისწინებული უნდა 16. 
იქნეს შემდეგი პარამეტრები:

(ა) ბავშვთა უფლებების საყოველთაო, განუყოფელი, ურთიერთდამოკიდებული და 
ურთიერთდაკავშირებული ბუნება;

(ბ) ბავშვების, როგორც უფლების მატარებლების, აღიარება;
(გ) კონვენციის გლობალური ხასიათი და გავრცელება;
(დ) მონაწილე სახელმწიფოთა ვალდებულება, პატივი სცენ, დაიცვან და განახორციელონ 

კონვენციით გათვალისწინებული ყველა უფლება; 
(ე) ბავშვის დროთა განმავლობაში განვითარებასთან დაკავშირებული ქმედებების მოკლევადიანი, 

საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი შედეგები. 

 IV. IV. სამართლებრივი ანალიზი და ურთიერთკავშირი კონვენციის ზოგად პრინციპებთანსამართლებრივი ანალიზი და ურთიერთკავშირი კონვენციის ზოგად პრინციპებთან

 A.  A. მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის სამართლებრივი ანალიზიმე-3 მუხლის პირველი პუნქტის სამართლებრივი ანალიზი

 1.  1. „ბავშვებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქმედებისას„ბავშვებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქმედებისას”

  (  (ა) )  „ნებისმიერი ქმედებისას „ნებისმიერი ქმედებისას”  ”  
 მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის მიზანია, უზრუნველყოს, რომ უფლება გარანტირებული იყოს 17. 
ბავშვებთან დაკავშირებულ ყველა გადაწყვეტილებასა და ქმედებაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ 
ნებისმიერი ქმედება, რომელიც უკავშირდება ბავშვს ან ბავშვებს, უნდა ითვალისწინებდეს 
მათ საუკეთესო ინტერესებს როგორც უპირველეს პრიორიტეტს. სიტყვა „ქმედება“ მოიცავს 
არა მხოლოდ გადაწყვეტილებებს, არამედ მოქმედებებს, ქცევას, წინადადებებს, მომსახურებას, 
პროცედურებსა და სხვა ღონისძიებებს. 
 უმოქმედობა ან ქმედების განუხორციელებლობა და დაუდევრობა აგრეთვე წარმოადგენენ 18. 
„ქმედებას“, მაგალითად, მაშინ, როდესაც სოციალური დაცვის ორგანოები არ ახორციელებენ 
ქმედებას ბავშვთა დასაცავად უგულებელყოფის ან ჩაგვრისაგან. 

  (  (ბ) ) „ დაკავშირებულიდაკავშირებული” ” 
 სამართლებრივი ვალდებულება ვრცელდება ყველა გადაწყვეტილებასა და ქმედებაზე, 19. 
რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ შეეხება ბავშვებს. ამდენად, ტერმინი „დაკავშირებული“ 
გულისხმობს, უპირველეს ყოვლისა, იმ ღონისძიებებსა და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც 
პირდაპირ არის დაკავშირებული ბავშვთან, ბაშვებთან, როგორც ჯგუფთან, ან ზოგადად 
ბავშვებთან, და სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ცალკეულ ბავშვზე, 
ბავშვებზე, როგორც ჯგუფზე, ან ზოგადად ბავშვებზე, მაშინაც კი, თუ ისინი ამ ღონისძიების 
უშუალო სამიზნეს არ წარმოადგენენ. როგორც კომიტეტის #7 ზოგად კომენტარში 
(2005 წ.) აღინიშნა, ამგვარი ქმედებები მოიცავს ბავშვებზე გამიზნულ ქმედებებს (მაგ. 
ჯანმრთელობასთან, ზრუნვასთან ან განათლებასთან დაკავშირებით), ისევე, როგორც 
ქმედებებს, რომლებიც მოიცავს ბავშვებს ან მოსახლეობის სხვა ჯგუფებს (მაგ. ქმედებებს 
გარემოსთან, განსახლებასთან ან ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით) (პუნქტი 13(ბ)). 
ამგვარად, „დაკავშირებული” ძალზე ფართო გაგებითუნდა იქნეს განმარტებული.
 მართლაც20. , სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება ასე თუ ისე ზეგავლენას 
ახდენს ბავშვებზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი 
ქმედება უნდა მოიცავდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრის სრულ 
და ფორმალურ პროცესს. თუმცა როდესაც გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვანი ზეგავლენა 
ექნება ბავშვზე ან ბავშვებზე, აუცილებელია დაცვის უფრო მაღალი ხარისხი და დეტალური 
პროცედურები მათი საუკეთესო ინტერესების გასათვალისწინებლად.

ამდენად, ისეთი ღონისძიებების თვალსაზრისით, რომლებიც პირდაპირ არ არის გამიზნული 
ბავშვზე ან ბავშვებზე, ტერმინი „დაკავშირებული“ უნდა იქნეს განმარტებული თითოეული 
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შემთხვევის გარემოებებიდან გამომდინარე, რათა შესაძლებელი იყოს კონკრეტული ქმედების 
ბავშვზე ან ბავშვებზე ზეგავლენის გათვალისწინება.

  (  (გ) )  „ბავშვები „ბავშვები” ” 
 ტერმინი21.  „ბავშვები” გულისხმობს 18 წელს მიუღწეველ ყველა პირს მონაწილე სახელმწიფოს 
იურისდიქციის ფარგლებში, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, კონვენციის პირველი და 
მე-2  მუხლების შესაბამისად. 
 მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ვრცელდება ბავშვებზე, როგორც ინდივიდებზე, და აკისრებს 22. 
ვალდებულებას მონაწილე სახელმწიფოებს, შეაფასონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და 
დაუთმონ მათ უპირველესი ყურადღება თითოეული გადაწყვეტილების მიღებისას.
 თუმცა23.  ტერმინი „ბავშვი” გულისხმობს იმას, რომ საუკეთესო ინტერესების სათანადო 
გათვალისწინების უფლება ვრცელდება ბავშვებზე არა მხოლოდ როგორც ინდივიდებზე, 
არამედ, აგრეთვე, ზოგადად როგორც ჯგუფზე. შესაბამისად, სახელმწიფოებს აქვთ 
ვალდებულება, შეაფასონ და უპირველესი ყურადღება დაუთმონ ბავშვების როგორც 
ზოგადად ჯგუფის საუკეთესო ინტერესებს მათთან დაკავშირებული ყველა ქმედების 
განხორციელებისას. ეს განსაკუთრებით აშკარაა განხორციელების ყველა ღონისძიებისათვის. 
კომიტეტი6 საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები აღიქმება როგორც 
კოლექტიურ, ისე ინდივიდუალურ უფლებად და რომ ამ უფლების გავრცელება მკვიდრი 
ხალხების წარმომადგენელ ბავშვებზე, როგორც ჯგუფზე, მოითხოვს იმის გათვალისწინებას, 
თუ როგორ ურთიერთკავშირშია ეს უფლება კოლექტიურ კულტურულ უფლებებთან.
 ეს არ გულისხმობს, რომ ცალკეულ ბავშვთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებაში მისი 24. 
ინტერესი უნდა იქნეს გაგებული როგორც ზოგადად სხვა ბავშვების ინტერესი. მე-3 მუხლის 
პირველი პუნქტი გულისხმობს იმას, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები ინდივიდუალურად 
უნდა იქნეს შეფასებული. ბავშვების, როგორც ინდივიდების ან ჯგუფების, საუკეთესო 
ინტერესების განსაზღვრის პროცედურები განხილულია ქვემოთ, V თავში.

 2.  2. „სახელმწიფოსახელმწიფო თუთუ კერძო დაწესებულებებისკერძო დაწესებულებების, , სოციალურისოციალური დაცვის ორგანოებისდაცვის ორგანოების, , სასამართლოებისსასამართლოების, , 
ადმინისტრაციულიადმინისტრაციული თუთუ საკანონმდებლო ორგანოების მიერ“საკანონმდებლო ორგანოების მიერ“

 მონაწილე სახელმწიფოთა ვალდებულება, სათანადოდ გაითვალისწინონ ბავშვის 25. 
საუკეთესო ინტერესები წარმოადგენს ყოვლისმომცველ ვალდებულებას, რომელიც მოიცავს 
ყველა საჯარო და კერძო სოციალური დაცვის ორგანოს, სასამართლოს, ადმინისტრაციულ 
ორგანოებსა და საკანონმდებლო ორგანოებს, რომლებსაც შეხება აქვთ ან დაკავშირებულნი 
არიან ბავშვებთან. მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები პირდაპირ არ არიან ნახსენები მე-3 
მუხლის პირველ პუნქტში, ბავშვის საუკეთესო ინტერესები „უნდა იყოს მათი მთავარი 
საზრუნავი“ (მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი).

  (  (ა)  „სოციალური დაცვის საჯარო ან კერძო დაწესებულებებისოციალური დაცვის საჯარო ან კერძო დაწესებულებები” ” 
 ეს ტერმინები არ უნდა განიმარტოს ვიწროდ და არ უნდა შემოიფარგლოს სოციალური 26. 
ინსტიტუციებით ვიწრო გაგებით. ისინი უნდა განიმარტოს როგორც ყველა დაწესებულება, 
რომლის საქმიანობა და გადაწყვეტილებები ზეგავლენას ახდენენ ბავშვებზე და მათი 
უფლებების რეალიზაციაზე. ამგვარი დაწესებულებები მოიცავს არა მხოლოდ ეკონომიკურ, 
სოციალურ და კულტურულ უფლებებთან დაკავშირებულ დაწესებულებებს (მაგ. ზრუნვა, 
ჯანდაცვა, გარემო, განათლება, ბიზნესი, დასვენება და თამაში და სხვ.), არამედ ისეთ 
დაწესებულებებსაც, რომლებსაც მუშაობენ სამოქალაქო უფლებებისა და თავისუფლებების 
სფეროში (მაგ. რეგისტრაცია დაბადებისას, ნებისმიერ გარემოში ძალადობისაგან დაცვა და 
სხვ.). სოციალური დაცვის კერძო დაწესებულებები მოიცავს კერძო სექტორის ორგანიზაციებს 
- კომერციულს და არაკომერციულს - რომლებიც მონაწილეობენ ბავშვების მიერ თავიანთი 
უფლებებით სარგებლობისათვის უმნიშვნელოვანესი მომსახურებების მიწოდებაში, და 
რომლებიც მოქმედებენ სახელმწიფო სამსახურების სახელით, მათთან ერთად ან მათი 
ალტერნატივის სახით.

  (  (ბ) „სასამართლოებისასამართლოები” ” 
 კომიტეტი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ „სასამართლოები“ გულისხმობს ნებისმიერ 27. 
სასამართლო სამართალწარმოებას ყველა ინსტანციაში, მიუხედავად იმისა, ვინ ახორციელებს 
მას - პროფესიონალი მოსამართლეები თუ არაპროფესიონალი პირები, და ბავშვებთან 
დაკავშირებულ ყველა შესაბამის პროცედურას, შეზღუდვის გარეშე, ასევე მორიგების, 
მედიაციისა და არბიტრაჟის პროცესებს.
 სისხლის სამართლის საქმეებში საუკეთესო ინტერესების პრინციპი ვრცელდება კანონთან 28. 
კონფლიქტში მყოფ ყველა ბავშვზე (ე.ი. ეჭვმიტანილ, ბრალდებულ ან მსჯავრდებულ 

6  ზოგადი კომენტარი #11 (2009 წ.) მკვიდრი ხალხების წარმომადგენელი ბავშვებისა და კონვენციით 
განსაზღვრული მათი უფლებების შესახებ, 30-ე პუნქტი. 
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ბავშვებზე) ან კანონთან შეხებაში მყოფ ყველა ბავშვზე (დაზარალებულ ან მოწმე ბავშვებზე), 
ისევე, როგორც იმ ბავშვებზე, რომლებსაც შეეხოთ მათი მშობლების კანონთან კონფლიქტის 
სიტუაცია. კომიტეტი7 აღნიშნავს, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა ნიშნავს 
იმას, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ტრადიციული ამოცანები, როგორიცაა 
რეპრესია ან დასჯა, ნაკლებ პრიორიტეტულად უნდა იქნეს მიჩნეული, ვიდრე რეაბილიტაციისა 
და აღდგენითი მართლმსაჯულების ამოცანები, როდესაც საუბარია კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ ბავშვებზე. 
 სამოქალაქო საქმეებში, როგორიც არის მამობის დადგენის, ბავშვზე ძალადობის ან მისი 29. 
უგულებელყოფის, ოჯახის გაერთიანების, განსახლების და სხვა საქმეები, ბავშვი შესაძლოა 
იცავდეს თავის ინტერესებს დამოუკიდებლად ან წარმომადგენლის მეშვეობით. სასამართლო 
პროცესმა, მაგალითად, შვილად აყვანის, განქორწინების, მეურვეობის, საცხოვრისის, 
მონახულების ან სხვა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებული სამართალწარმოებისას, რომლებსაც 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვთ ბავშვის სიცოცხლესა და განვითარებაზე, ასევე ბავშვის 
მიმართ ძალადობასთან ან მის უგულებელყოფასთან დაკავშირებული სამართალწარმოებისას 
შესაძლოა ბავშვზე ზეგავლენა მოახდინოს. სასამართლოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესები გათვალისწინებული იყოს ყველა ამგვარ სიტუაციასა და 
გადაწყვეტილებაში, მიუხედავად მათი საპროცესო თუ მატერიალური ხასიათისა, და უნდა 
წარმოაჩინონ, რომ მათ ეს ეფექტიანად განახორციელეს. 

  (  (გ) )  „ადმინისტრაციული ორგანოებიადმინისტრაციული ორგანოები” ” 
 კომიტეტი აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ყველა დონეზე 30. 
მიღებული გადაწყვეტილებების არეალი ძალზე ფართოა, მოიცავს რა ყველა 
გადაწყვეტილებას განათლებასთან, ზრუნვასთან, ჯანმრთელობასთან, ეკოლოგიასთან, 
საცხოვრებელ პირობებთან, დაცვასთან, თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, მოქალაქეობის 
ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და ა.შ. ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ამ 
სფეროებში ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღებისას შეფასებული უნდა იქნეს ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესები და გადაწყვეტილებები ამ ინტერესებზე დაყრდნობით უნდა იქნეს 
მიღებული, ისევე, როგორც განხორციელების ყველა ღონისძიება.

  (  (დ) ) „ საკანონმდებლო ორგანოებისაკანონმდებლო ორგანოები”
 მონაწილე სახელმწიფოთა ვალდებულებების გავრცელება მათ „საკანონმდებლო ორგანოებზე“ 31. 
ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი შეეხება ზოგადად ბავშვებს 
და არა მხოლოდ ბავშვებს, როგორც ინდივიდებს. ნებისმიერი კანონის ან კანონქვემდებარე 
აქტის მიღებისას, ისევე, როგორც კოლექტიური ხელშეკრულების - როგორიცაა ორმხრივი ან 
მრავალმხრივი სავაჭრო ან სამშვიდობო საერთაშორისო ხელშეკრულებები - გაფორმებისას 
აუცილებელია ხელმძღვანელობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესებით. ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესების შეფასებისა და მათთვის უპირველესი ყურადღების დათმობის უფლება 
ცალსახად უნდა განისაზღვროს ყველა შესაბამის საკანონმდებლო აქტში და არა მხოლოდ 
უშუალოდ ბავშვებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში. ეს ვალდებულება, აგრეთვე, 
ვრცელდება ბიუჯეტის დამტკიცებაზე, რომლის მომზადება და შედგენა მოითხოვს ბავშვის 
საუკეთესოინტერესების პერსპექტივის დანერგვას, რათა ბიუჯეტი ითვალისწინებდეს 
ბავშვის უფლებებს.

 3.  3. „ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიბავშვის საუკეთესო ინტერესები”
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ცნება კომპლექსურია და უნდა განისაზღვროს 32. 
ყოველი ცალკეული საქმის მიხედვით. სწორედ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის 
კონვენციის სხვა ნორმებთან თანხვედრაში განმარტებით და განხორციელებით შეძლებს 
კანონმდებელი, მოსამართლე, ადმინისტრაციული, სოციალური თუ საგანმანათლებლო 
დაწესებულება, განმარტოს ეს ცნება და სათანადოდ გამოიყენოს იგი. შესაბამისად, ბავშვის 
საუკეთესოინტერესების ცნება მოქნილი და ადაპტირებადია. იგი უნდა მოერგოს და 
განისაზღვროს ინდივიდუალურად, შესაბამისი ბავშვის თუ ბავშვების კონკრეტული 
სიტუაციის მიხედვით, მათი პირადი კონტექსტის, მდგომარეობისა და საჭიროებების 
გათვალისწინებით. თითოეული გადაწყვეტილებისათვის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი 
უნდა შეფასდეს და განისაზღვროს ცალკეული ბავშვის კონკრეტულ გარემოებებზე 
დაყრდნობით. კოლექტიური გადაწყვეტილებების შემთხვევაში, როგორიცაა კანონმდებლის 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, ზოგადად ბავშვთა საუკეთესო ინტერესები უნდა 
შეფასდეს და განისაზღვროს მოცემული ჯგუფის ან/და ზოგადად ბავშვების კონკრეტული 
გარემოებებიდან გამომდინარე. ორივე შემთხვევაში შეფასება და განსაზღვრა უნდა 
განხორციელდეს კონვენციასა და მის ფაკულტატურ ოქმებში განმტკიცებული უფლებების 

7 ზოგადი კომენტარი #10 (2007 წ.) ბავშვთა უფლებების შესახებ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
სისტემაში, მე-10 პუნქტი.
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სრული პატივისცემით. 
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესები უნდა გავრცელდეს ყველა საკითხზე, რომელიც შეეხება 33. 
ბავშვებს, და უნდა იქნეს გათვალისწინებული  კონვენციასა თუ ადამიანის უფლებათა 
სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ უფლებებს შორის ნებისმიერი 
შესაძლო წინააღმდეგობის გადასაწყვეტად. ყურადღება უნდა მიექცეს გადაწყვეტის ისეთი 
შესაძლო გზების განსაზღვრას, რომლებიც შეესაბამება ბავშვის საუკეთესო ინტრესებს. ეს 
გულისხმობს იმას, რომ განხორციელების ღონისძიებების შემუშავებისას სახელმწიფოებს 
ეკისრებათ ვალდებულება, დაადგინონ ყველა ბავშვის, მათ შორის მოწყვლადი ბავშვების, 
საუკეთესო ინტერესები.
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ცნების მოქნილობა შესაძლებლობას იძლევა, მოხდეს 34. 
რეაგირება ყოველი ცალკეული ბავშვის მდგომარეობაზე და განვითარდეს ცოდნა ბავშვის 
განვითარების შესახებ. თუმცა ამან შესაძლოა დატოვოს მანიპულირების შესაძლებლობაც; 
მაგალითად, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების ცნება ბოროტად იქნა გამოყენებული 
მთავრობებისა და სხვა სახელმწიფო უწყებების მიერ რასისტული პოლიტიკის 
გასამართლებლად; მშობლების მიერ თავიანთი ინტერესების დასაცავად მეურვეობის შესახებ 
დავებში; პროფესიონალების მიერ, რომლებსაც თავის შეწუხება არ სურდათ და ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების შეფასება უგულებელყვეს როგორც შეუსაბამო და უმნიშვნელო.
 რაც შეეხება განხორციელების ღონისძიებებს, ხელისუფლების ყველა დონეზე 35. 
კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შემუშავებისა და აღსრულებისას ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესისათვის უპირველესი ყურადღების დათმობის უზრუნველყოფა საჭიროებს 
ბავშვის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასების  მუდმივ პროცესს, რათა შესაძლებელი იყოს  
კანონპროექტის, პოლიტიკის პროექტის ან შეთავაზებული საბიუჯეტო ასიგნებების ბავშვებზე 
და მათ მიერ უფლებებით სარგებლობაზე ზეგავლენის პროგნოზირება. ამასთან, საჭიროა 
ბავშვის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასება განხორციელების რეალური ზემოქმედების 
შეფასების მიზნით. 8

 4.  4. „უნდა მიენიჭოს უპირველესი ყურადღება„უნდა მიენიჭოს უპირველესი ყურადღება”
 განხორციელების ყველა ღონისძიების შემუშავებისას უპირველესი ყურადღება ბავშვის 36. 
საუკეთესო ინტერესებს უნდა მიენიჭოს. სიტყვები „უნდა მიენიჭოს” ძლიერ სამართლებრივ 
ვალდებულებას აკისრებს სახელმწიფოებს და გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფოებს 
არ შეუძლიათ ისარგებლონ დისკრეციული უფლებამოსილებით იმის განსაზღვრისას, 
უნდა შეფასდეს თუ არა ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და მიენიჭოს თუ არა მათ 
სათანადო მნიშვნელობა უპირველესი ყურადღების სახით ნებისმიერი განხორციელებული 
ქმედებისას.
 გამოთქმა37.  „უპირველესი ყურადღება” ნიშნავს იმას, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები არ 
შეიძლება იქნეს გათვალისწინებული იმავე ხარისხით, როგორც სხვა მოსაზრებანი. ეს ძლიერი 
პოზიცია გამართლებულია ბავშვის განსაკუთრებული მდგომარეობით: დამოკიდებული 
მდგომარეობთ, სიმწიფით, სამართლებრივი სტატუსით და ხშირად ხმის უფლების 
უქონლობით. ბავშვებს, ზრდასრულებთან შედარებით, ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ, 
ძლიერად დაიცვან თავიანთი ინტერესები. ამდენად, ის პირები, რომლებიც მონაწილეობენ 
მათთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში, კარგად უნდა იცნობდნენ მათ 
ინტერესებს. თუ ბავშვთა ინტერესებზე ყურადღება არ არის გამახვილებული, ჩვეულებრივ, 
ხდება მათი უგულებელყოფა.
 შვილად აყვანის შემთხვევებისთვის 38. (21-ე მუხლი) საუკეთესო ინტერესების უფლება კიდევ 
უფრო გაძლიერებულია; მას არა მხოლოდ „უპირველესი ყურადღებაუპირველესი ყურადღება““ უნდა დაეთმოს, 
არამედ იგი უნდა იყოს „უზენაესიუზენაესი პრიორიტეტი“. მართლაც, ბავშვის საუკეთესოინტერესები 
უნდა იყოს გადამწყვეტი ფაქტორი შვილად აყვანის, თუმცა აგრეთვე სხვა საკითხებზეც, 
გადაწყვეტილების მიღებისას. 
 მაგრამ39.  ვინაიდან მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი მოიცავს სიტუაციათა ფართო სპექტრს, 
კომიტეტი აღიარებს მისი გამოყენებისას გარკვეული ხარისხით მოქნილობის საჭიროებას. 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესები - როდესაც ისინი შეფასდა და განისაზღვრა - შესაძლოა 
წინააღმდეგობაში მოვიდეს სხვა უფლებებთან (მაგ. სხვა ბავშვების, საზოგადოების, მშობლების 
და ა.შ. უფლებებთან). ინდივიდუალურად განხილული პოტენციური წინააღმდეგობა ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესებსა და ბავშვთა ჯგუფის ან ზოგადად ბავშვების საუკეთესო ინტერესებს 
შორის უნდა გადაიჭრას ცალკეული შემთხვევის მიხედვით. ყველა მხარის ინტერესები 
საგულდაგულოდ უნდა დაბალანსდეს და მოძიებული იქნეს სათანადო კომპრომისი. იგივე 
უნდა გაკეთდეს, თუ სხვა პირთა უფლებები წინააღმდეგობაში მოდის ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესებთან. თუ ჰარმონიზაცია შეუძლებელია, ხელისუფლებამ და გადაწყვეტილებების 
მიმღებმა პირებმა უნდა გააანალიზონ და აწონონ-დაწონონ ყველა მონაწილე პირის 

8 ზოგადი კომენტარი #5 (2003 წ.) ბავშვის უფლებათა კონვენციის განხორციელებისათვის ზოგადი 
ღონისძიებების შესახებ, 45-ე პუნქტი.



121121

უფლებები და გაითვალისწინონ, რომ ბავშვის უფლება, მის საუკეთესო ინტერესებს მიენიჭოს 
უპირველესი ყურადღება ნიშნავს იმას, რომ ბავშვთა ინტერესებს მაღალი პრიორიტეტი აქვთ 
და ისინი არ წარმოადგენენ მხოლოდ და მხოლოდ სხვა მოსაზრებათაგან ერთ-ერთს. ამდენად, 
მეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს იმას, რაც ბავშვს ყველაზე მეტად წაადგება. 
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განხილვა როგორც „უპირველესი“ მნიშვნელობის მქონე 40. 
საკითხისა, საჭიროებს ცოდნას იმისა, თუ რა ადგილი უნდა ეჭიროს ბავშვის ინტერესებს ყველა 
ქმედებაში, და ნებას იმისა, რომ პრიორიტეტი მიენიჭოს ამ ინტერესებს ყველა გარემოებაში, 
მაგრამ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ ქმედებას უეჭველად ექნება ზეგავლენა შესაბამის 
ბავშვებზე.

 ბ. . ბავშვის საუკეთესოინტერესების ურთიერთკავშირი კონვენციის სხვა ზოგად პრინციპებთანბავშვის საუკეთესოინტერესების ურთიერთკავშირი კონვენციის სხვა ზოგად პრინციპებთან

 1.  1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის უფლებაბავშვის საუკეთესო ინტერესები და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის უფლება ( (მე-2 მუხლი მე-2 მუხლი )
 დისკრიმინაციის დაუშვებლობის უფლების უზრუნველყოფა არ არის პასიური ვალდებულება, 41. 
კრძალავს რა დისკრიმინაციის ყველა ფორმას კონვენციით გათვალისწინებული ყველა 
უფლებით სარგებლობისას. თუმცა, ამასთან, იგი სახელმწიფოსაგან მოითხოვს სათანადო 
ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებას ყველა ბავშვისათვის ეფექტიანი თანასწორი 
შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად, რათა ისარგებლონ კონვენციით გათვალისწინებული 
უფლებებით. ამისათვის შესაძლოა საჭირო იყოს პოზიტიური ღონისძიებების განხორციელება, 
რომელთა მიზანია უთანასწორობის მდგომარეობის გამოსწორება. 

 2.  2. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და სიცოცხლის, სიცოცხლის შენარჩუნებისა და განვითარების ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და სიცოცხლის, სიცოცხლის შენარჩუნებისა და განვითარების 
უფლება უფლება (მე-6 მუხლიმე-6 მუხლი)

 სახელმწიფოებმა უნდა შექმნან ისეთი გარემო, რომელშიც პატივისცემით მოეპყრობიან 42. 
ადამიანის ღირსებას და უზრუნველყოფილი იქნება თითოეული ბავშვის ყოვლისმომცველი 
განვითარება. ბავშვის საუკეთესოინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრისას სახელმწიფომ 
უნდა უზრუნველყოს მისი სიცოცხლის, სიცოცხლის შენარჩუნებისა და განვითარების 
ხელშეუვალი უფლების სრული პატივისცემა.

 3.  3. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და უფლება, მოუსმინონ ბავშვის საუკეთესო ინტერესები და უფლება, მოუსმინონ (მე-12 მუხლიმე-12 მუხლი)
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება უნდა მოიცავდეს ბავშვის უფლების პატივისცემას, 43. 
თავისუფლად გამოხატოს თავისი მოსაზრება ყველა საკითხზე, რომელიც მასზე ზეგავლენას 
ახდენს, და მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებისთვის სათანადო მნიშვნელობის მინიჭებას. ეს 
ცალსახად არის ჩამოყალიბებული კომიტეტის #12 ზოგად კომენტარში, რომელშიც ყურადღება 
გამახვილებულია, აგრეთვე, განუყოფელ კავშირებზე მე-3 მუხლის პირველ პუნქტსა და მე-12  
მუხლს შორის. ამ ორ ნორმას ურთიერთშემავსებელი როლი აქვს: პირველის მიზანს ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების რეალიზაცია წარმოადგენს, ხოლო მეორე ადგენს მეთოდოლოგიას 
ბავშვის ან ბავშვების მოსაზრებების მოსმენისა და მათი ჩართვისათვის ყველა იმ საკითხში, 
რომელიც მათ შეეხება, მათ შორის მათი საუკეთესო ინტერესების შეფასების პროცესში. მე-3 
მუხლის პირველი პუნქტის სათანადო გამოყენება ვერ მოხდება, თუ არ დაკმაყოფილდა მე-
12  მუხლის მოთხოვნები. მსგავსად ამისა, მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი აძლიერებს მე-
12 მუხლის ფუნქციურობას, ყურადღებას ამახვილებს რა ბავშვების არსებით როლზე მათ 
ცხოვრებაზე ზეგავლენის მომხდენი ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებაში9. 
 როდესაც საქმე ეხება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს და უფლებას, მოუსმინონ, 44. 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს ბავშვის განვითარებადი უნარები (მე-5 მუხლი). კომიტეტმა 
უკვე დაადგინა, რომ რაც უფრო მეტი იცის ბავშვმა, რაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვს და 
მეტი რამ ესმის, მით უფრო მეტად უნდა შეცვალონ მშობლებმა,  მეურვეებმა ან ბავშვზე  
პასუხისმგებელმა სხვა პირებმა მითითებები და დარიგება შეხსენებით და რჩევებით, 
მოგვიანებით კი აზრთა ურთიერთგაცვლით თანასწორ საფუძვლებზე.10  შესაბამისად, 
ბავშვის მომწიფებასთან ერთად მის მოსაზრებებს მეტი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს მისი 
საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას. ჩვილებსა და მცირეწლოვან ბავშვებს იგივე უფლებები 
აქვთ, რაც ყველა ბავშვს, მათი საუკეთესო ინტერესების შეფასების მხრივ, მიუხედავად იმისა, 
რომ მათ არ შეუძლიათ თავიანთი მოსაზრების გამოხატვა ან საკუთარი თავის წარმოდგენა 
ისე, როგორც უფრო მოზრდილ ბავშვებს. სახელმწიფოებმა შესაბამისი ზომები უნდა მიიღონ, 
მათ შორის უზრუნველყონ წარმომადგენლობა შესაბამის შემთხვევებში, ბავშვთა საუკეთესო 
ინტერესების შეფასებისათვის; იგივე ვრცელდება იმ ბავშვებზე, რომლებსაც არ აქვთ 
მოსაზრების გამოხატვის უნარი ან ნება.
 კომიტეტი მიუთითებს, რომ კონვენციის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტი უზრუნველყოფს ბავშვის 45. 

9 ზოგადი კომენტარი #12, პუნქტები  70-74.
10 იქვე, 84-ე პუნქტი.
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უფლებას, მოუსმინონ პირდაპირ ან წარმომადგენლის საშუალებით ნებისმიერ სასამართლო 
ან ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში, რომელიც მას შეეხება (იხ. დამატებით ქვემოთ, 
ნაწილი V.ბ).

 V.  V. განხორციელებაგანხორციელება: : ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება და განსაზღვრაბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება და განსაზღვრა 
 როგორც ზემოთ აღინიშნა, „ბავშვისსაუკეთესო ინტერესები“ არის უფლება, პრინციპი 46. 
და საპროცესო ნორმა, რომელსაც საფუძვლად უდევს კონკრეტულ სიტუაციაში ბავშვის 
ან ბავშვების საუკეთესო ინტერესების ყველა ელემენტის შეფასება. ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრისას, კონკრეტული ღონისძიების შესახებ 
გადაწყვეტილების მისაღებად, უნდა გადაიდგას შემდეგი ნაბიჯები:

(ა) პირველი, საქმის კონკრეტულ ფაქტობრივ კონტექსტში უნდა განისაზღვროს, თუ რომელია 
შესაბამისი ელემენტები საუკეთესო ინტერესების შეფასებისათვის, მიენიჭოს მათ 
კონკრეტული შინაარსი და პრიორიტეტი ერთმანეთთან მიმართებაში;

(ბ) მეორე, ამისათვის დაცული უნდა იქნეს ისეთი პროცედურა, რომელიც უზრუნველყოფს 
სამართლებრივ გარანტიებსა და უფლების სათანადო გამოყენებას.
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება და განსაზღვრა ორი ნაბიჯისაგან შედგება, 47. 
რომლებიც უნდა გადაიდგას, როდესაც საჭიროა გადაწყვეტილების მიღება. „საუკეთესო 
ინტერესების შეფასება შედგება ცალკეული კონკრეტული ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფისათვის 
კონკრეტულ სიტუაციაში გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი ყველა ელემენტის 
შეფასებისა და დაბალანსებისაგან. იგი ხორციელდება გადაწყვეტილების მიმღები პირისა 
და მისი თანამშრომლების მიერ - თუ შესაძლებელია, მრავალდარგობრივი ჯგუფის მიერ - 
და საჭიროებს ბავშვის მონაწილეობას. „საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრა” წარმოადგენს 
ოფიციალურ პროცესს მკაცრი საპროცესო გარანტიებით, რომელიც შექმნილია ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების განსასაზღვრად საუკეთესო ინტერესების შეფასების საფუძველზე.

 ა. . საუკეთესო  ინტერესების შეფასება და განსაზღვრასაუკეთესო  ინტერესების შეფასება და განსაზღვრა
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება უნიკალური საქმიანობაა, რომელიც უნდა 48. 
განხორციელდეს თითოეულ ინდივიდუალურ საქმეში თითოეული ბავშვის, ბავშვთა ჯგუფის 
ან ზოგადად ბავშვების კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით. ეს გარემოებები შეეხება 
შესაბამისი ბავშვის ან ბავშვების ინდივიდუალურ მახასიათებლებს, როგორიცაა ასაკი, სქესი, 
სიმწიფის ხარისხი, გამოცდილება, უმცირესობათა ჯგუფისადმი კუთვნილება, ფიზიკური, 
სენსორული ან ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა, ისევე, როგორც 
სოციალური და კულტურული კონტექსტი, რომელშიც ბავშვი ან ბავშვები აღმოჩნდებიან, 
როგორიცაა მშობლების არსებობა ან არარსებობა, ცხოვრობს თუ არა ბავშვი მათთან, ბავშვის 
ურთიერთობების ხარისხი თავის ოჯახთან ან მზრუნველებთან, გარემო უსაფრთხოების 
თვალსაზრისით, ოჯახისათვის ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ალტერნატიული საშუალებების 
არსებობა, ნათესავები, მზრუნველები და სხვ.
 იმის განსაზღვრა, თუ რა არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, უნდა დაიწყოს იმ კონკრეტული 49. 
გარემოებების შეფასებით, რომლებიც ბავშვს უნიკალურს ხდიან. ეს გულისხმობს იმას, რომ 
ზოგიერთი ელემენტი გამოყენებული იქნება, ზოგი კი - არა. ამასთან, ეს ზეგავლენას მოახდენს 
იმაზე, თუ როგორი პრიორიტეტი მიენიჭებათ მათ ერთმანეთთან მიმართებით. ზოგადად 
ბავშვებისათვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება იმავე ელემენტებს მოიცავს. 
 კომიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია ელემენტების ამოუწურავი და არაიერარქიული ნუსხის 50. 
შედგენა, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას 
გადაწყვეტილების მიმღები ნებისმიერი პირის მიერ, რომელმაც ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესები უნდა განსაზღვროს. ნუსხაში მოცემული ელემენტების ამოუწურავი ბუნება 
გულისხმობს იმას, რომ შესაძლებელია გასცდე მათ და გაითვალისწინო სხვა ფაქტორებიც, 
რომლებიც რელევანტურია ცალკეული ბავშვის ან ბავშვთა ჯგუფისათვის კონკრეტულ 
გარემოებებში. ნუსხაში მოცემული ყველა ელემენტი გათვალისწინებული უნდა იქნეს და 
დაბალანსდეს თითოეული სიტუაციის მიხედვით. ნუსხა უნდა იძლეოდეს მიმართულებას, 
თუმცა ამავდროულად იყოს მოქნილი.
 ელემენტების ამგვარი ნუსხის შედგენა სახელმწიფოს ან გადაწყვეტილებების მიმღებ 51. 
პირებს ხელმძღვანელობას გაუწევდა ბავშვებზე ზეგავლენის მომხდენი ისეთი კონკრეტული 
სფეროების რეგულირებისას, როგორიცაა ოჯახი, შვილად აყვანა და კანონმდებლობა 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში, და შესაძლებელი იქნებოდა სხვა 
ელემენტების დამატებაც სახელმწიფოს სამართლებრივი ტრადიციის შესაბამისად, თუ ისინი 
საჭიროდ იქნებოდა მიჩნეული. კომიტეტს სურს საგანგებოდ აღნიშნოს, რომ ამ ნუსხისათვის 
ელემენტების დამატებისას ბავშვის საუკეთესო ინტერესების მთავარი მიზანი უნდა იყოს 
კონვენციით აღიარებული უფლებებით სრული და ეფექტიანი სარგებლობისა და ბავშვის 
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ყოვლისმომცველი განვითარების უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ის ელემენტები, რომლებიც 
ეწინააღმდეგება კონვენციით გასაზღვრულ უფლებებს, ან რომლებსაც ექნება კონვენციით 
გათვალისწინებული უფლებების საწინააღმდეგო ზეგავლენა, არ შეიძლება იქნეს მიჩნეული 
მართებულად იმის შეფასებისას, თუ რა არის საუკეთესო ბავშვის თუ ბავშვებისათვის. 

 1.  1. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას გასათვალისწინებელი ელემენტებიბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას გასათვალისწინებელი ელემენტები
 ამ წინასწარი მოსაზრებების საფუძველზე, კომიტეტს მიაჩნია, რომ ბავშვის საუკეთესო 52. 
ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრისას გასათვალისწინებელი ელემენტები, მოცემული 
სიტუაციის მიხედვით, შემდეგია:

  (  (ა) )  ბავშვის მოსაზრებები ბავშვის მოსაზრებები 
 კონვენციის მე-12  მუხლი ადგენს ბავშვის უფლებას, გამოხატოს თავისი მოსაზრებები 53. 
ნებისმიერი იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც მას შეეხება. ნებისმიერი გადაწყვეტილება, 
რომელიც არ ითვალისწინებს ბავშვის მოსაზრებებს ან არ ანიჭებს მის მოსაზრებებს სათანადო 
მნიშვნელობას ბავშვის ასაკისა და სიმწიფის ხარისხის მიხედვით, არ სცემს პატივს ბავშვის 
ან ბავშვების შესაძლებლობას, ზეგავლენა მოახდინონ თავიანთი საუკეთესო ინტერესების 
განსაზღვრაზე. 
 ის ფაქტი, რომ ბავშვი ძალზე მცირეწლოვანია ან მოწყვლად მდგომარეობაშია (მაგ. 54. 
შეზღუდული შესაძლებლობები, უმცირესობის ჯგუფისადმი კუთვნილება, მიგრანტობა 
და სხვ.), არ ართმევს მას უფლებას, გამოხატოს თავისი მოსაზრებები და არ ამცირებს იმ 
მნიშვნელობას, რომელიც უნდა მიენიჭოს ბავშვის მოსაზრებებს მისი საუკეთესო ინტერესების 
განსაზღვრისას. კონკრეტული ღონისძიებების მიღება ამგვარ სიტუაციებში ბავშვებისათვის 
თანასწორი უფლებების უზრუნველყოფის მიზნით უნდა დაექვემდებაროს ინდივიდუალურ 
შეფასებას, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვების როლს გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში და საჭიროებისამებრ გონივრული ხელშეწყობისა11 და მხარდაჭერის გაწევას მათი 
საუკეთესო ინტერესების შეფასებაში მათი სრული მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.

  (  (ბ) ) ბავშვის იდენტობაბავშვის იდენტობა
 ბავშვები არ წარმოადგენენ ჰომოგენურ ჯგუფს და, ამდენად, მათი საუკეთესო ინტერესების 55. 
შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს მრავალფეროვნება. ბავშვის იდენტობა მოიცავს 
ისეთ მახასიათებლებს, როგორიცაა სქესი, სექსუალური ორიენტაცია, რელიგია და რწმენა, 
კულტურული იდენტობა, პიროვნება. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებსა და ახალგაზრდებს 
ძირითადად საერთო საჭიროებები აქვთ, ამ საჭიროებების გამოხატვა დამოკიდებულია 
პიროვნული, ფიზიკური, სოციალური და კულტურული ასპექტების ფართო სპექტრზე, 
მათ შორის მათ განვითარებად უნარებზე. ბავშვის უფლება, შეინარჩუნოს თავისი 
იდენტობა გარანტირებულია კონვენციით (მე-8 მუხლი), ამდენად, მას პატივი უნდა ეცეს და 
გათვალისწინებული იქნეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას.
 მაგალითად, რაც შეეხება რელიგიურ და კულტურულ იდენტობას, ბავშვის მინდობით აღზრდის 56. 
ან განთავსების საკითხის განხილვისას სათანადოდ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ბავშვის 
აღზრდაში უცვლელობის ფაქტორის სასურველობა და ბავშვის ეთნიკური, რელიგიური, 
კულტურული და ენობრივი კონტექსტი (მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტი). გადაწყვეტილების 
მიმღებმა პირმა უნდა გაითვალისწინოს ეს კონკრეტული კონტექსტი ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრისას. იგივე შეეხება შვილად აყვანის, მშობლებისაგან 
განცალკევების ან მშობელთა განქორწინების შემთხვევებს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 
სათანადო გათვალისწინება გულისხმობს იმას, რომ ბავშვებს ხელი მიუწვდებოდეთ თავიანთი 
წარმოშობის ქვეყნისა და ოჯახის კულტურაზე (და, შეძლებისდაგვარად, ენაზე) და ჰქონდეთ 
შესაძლებლობა, მიიღონ ინფორმაცია თავიანთი ბიოლოგიური ოჯახის შესახებ მოცემული 
ქვეყნის სამართლებრივი და პროფესიული რეგულაციების შესაბამისად (იხ. მე-9 მუხლის 
მე-4 პუნქტი).
 მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიური და კულტურული ღირებულებებისა და ტრადიციების, 57. 
როგორც ბავშვის იდენტობის ნაწილის, შენარჩუნება გათვალისწინებული უნდა იქნეს, ისეთი 
პრაქტიკა, რომელიც შეუსაბამო ან შეუთავსებელია კონვენციით დადგენილ უფლებებთან, 
არ წარმოადგენს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. კულტურულმა იდენტობამ არ შეიძლება 
გაამართლოს ან შეიწყნაროს გადაწყვეტილებების მიმღები პირებისა და ხელისუფლების 
მიერ ისეთი ტრადიციებისა და კულტურული ღირებულებების დაშვება, რომლებიც ლახავს 
ბავშვის ან ბავშვების კონვენციით გარანტირებულ უფლებებს.

11 იხ. კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ, მე-2 მუხლი 
: ”გონივრული განთავსება” გულისხმობს საჭირო და სათანადო მოდიფიკაციასა და მორგებას 
არაპროპორციული ან არასათანადო ტვირთის დაკისრების გარეშე, სადაც ეს კონკრეტულ 
შემთხვევაში აუცილებელია, […]ადამიანის ყველა უფლებითა და ძირითადი თავისუფლებით 
თანასწორ საფუძვლებზე სარგებლობის უზრუნველსაყოფად.



124124

  (  (გ)  ოჯახური გარემოსა და ურთიერთობების შენარჩუნებაოჯახური გარემოსა და ურთიერთობების შენარჩუნება
 კომიტეტი მიუთითებს, რომ სავალდებულოა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება 58. 
და განსაზღვრა მშობლებისაგან ბავშვის პოტენციური განცალკევების კონტექსტში (მე-9 , 
მე-18 და მე-20 მუხლები). ამასთან, კომიტეტი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ ზემოაღნიშნული 
ელემენტები წარმოადგენს კონკრეტულ უფლებებს და არა მხოლოდ უბრალო ელემენტებს 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრისათვის.
 ოჯახი წარმოადგენს საზოგადოების ფუნდამენტურ ერთეულს და მისი წევრების, 59. 
განსაკუთრებით ბავშვების, ბუნებრივ გარემოს ზრდისა და კეთილდღეობისათვის 
(კონვენციის პრეამბულა). ბავშვის ოჯახური ცხოვრების უფლება დაცულია კონვენციით (მე-
16 მუხლი). ტერმინი „ოჯახი” უნდა განიმარტოს ფართო გაგებით და მოიცავდეს ბიოლოგიურ, 
შვილად ამყვან, მინდობით მიმღებ მშობლებს, შესაბამის შემთხვევებში, ნათესავებს ან თემის 
წარმომადგენლებს ადგილობრივი ჩვეულებების შესაბამისად (მე-5 მუხლი).
 ოჯახის განცალკევების პრევენცია და ოჯახის ერთიანობის შენარჩუნება ბავშვთა დაცვის 60. 
სისტემის მნიშვნელოვანი კომპონენტებია და ეფუძნება მე-9 მუხლის პირველ პუნქტში 
გათვალისწინებულ უფლებას, რომელიც მოითხოვს, რომ „ბავშვი არ დაშორდეს თავის 
მშობლებს მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ [...] ასეთი დაშორება 
აუცილებელია და უკეთ ემსახურება ბავშვის ინტერესებს”. ამასთან, ერთ ან ორივე მშობელთან 
დაცილებული ბავშვი უფლებამოსილია, „რეგულარული პირადი ურთიერთობები და 
პირდაპირი კონტაქტები ჰქონდეს ორივე მშობელთან, იმ შემთხვევის გარდა, როცა ეს 
ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს“ (მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტი). ეს აგრეთვე 
შეეხება ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს მეურვეობის უფლება, სამართლებრივ ან ჩვეულებით 
პირველად მზრუნველებს, მინდობით მიმღებ ოჯახს და იმ პირებს, რომლებთანაც ბავშვს 
ახლო პირადი ურთიერთობა აქვს. 
 ბავშვზე მშობლებთან დაშორების ზეგავლენის სიმძიმიდან გამომდინარე, ამგვარი 61. 
დაშორება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ როგორც უკიდურესი ზომა, როდესაც ბავშვს 
ემუქრება უშუალო საფრთხე, ან როდესაც ეს სხვაგვარად არის აუცილებელი; დაშორება 
არ უნდა განხორციელდეს, თუ ნაკლებად მკაცრი ზომებით შესაძლებელია ბავშვის დაცვა. 
დაშორების განხორციელებამდე სახელმწიფომ უნდა გაუწიოს დახმარება მშობლებს 
თავიანთი პასუხისმგებლობის შესრულებაში და აღადგინოს ან გააძლიეროს ოჯახის უნარი, 
იზრუნოს ბავშვზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დაშორება აუცილებელია ბავშვის დასაცავად. 
ეკონომიკური მიზეზები არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული გამართლებად ბავშვის 
მშობლებთან დაშორებისათვის. 
 ბავშვზე ალტერნატიული ზრუნვის სახელმძღვანელო პრინციპების62. 12 მიზანია, უზრუნველყოს, 
რომ ბავშვები აუცილებლობის გარეშე არ იქნენ განთავსებულნი ალტერნატიულ ზრუნვაში, 
ხოლო როდესაც ბავშვი გადაცემულია ალტერნატიული ზრუნვის სისტემაში, ამგვარი ზრუნვა 
უნდა განხორციელდეს სათანადო პირობებში, რომლებიც შეესატყვისება ბავშვის უფლებებსა 
და საუკეთესო ინტერესებს. კერძოდ, „ფინანსური და მატერიალური სიღარიბე, ან ამგვარი 
სიღარიბისათვის პირდაპირ და ექსკლუზიურად დამახასიათებელი პირობები არასოდეს 
შეიძლება იქნეს გამოყენებული ერთადერთ გამართლებად მშობლის ზრუნვისაგან ბავშვის 
ჩამოშორებისათვის [...]; აღნიშნული პირობები უნდა განიხილებოდეს, როგორც ოჯახისათვის 
სათანადო დახმარების გაწევის საჭიროების სიგნალი” (მე-15 პუნქტი).
 მსგავსად ამისა,63.  დაუშვებელია ბავშვის დაშორება მშობლებთან ბავშვის ან მშობლის 
შეზღუდული შესაძლებლობების საფუძვლით.13 დაშორება შეიძლება განხილული იქნეს 
მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ოჯახისათვის აუცილებელი დახმარება ოჯახის 
შესანარჩუნებლად არ არის საკმარისად ეფექტიანი ბავშვის უგულებელყოფის ან მიტოვების 
რისკის, ან ბავშვის უსაფრთხოების რისკის პრევენციისათვის.
 დაშორების შემთხვევაში64.  სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს  ბავშვისა და მისი ოჯახის 
მდგომარეობის შეფასება შეძლებისდაგვარად კვალიფიციური პროფესიონალებისაგან 
შემდგარი მრავალდარგობრივი ჯგუფის მიერ, სასამართლოს სათანადო მონაწილეობით, 
კონვენციის მე-9 მუხლის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ ვერც ერთი სხვა საშუალება ვერ 
აკმაყოფილებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს.  
 როდესაც დაშორება აუცილებელია, გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა 65. 
უზრუნველყონ, რომ ბავშვმა შეინარჩუნოს კავშირები თავის მშობლებთან და ოჯახთან (და-
ძმასთან, ნათესავებთან და იმ პირებთან, ვისთანაც ბავშვს ახლო პირადი ურთიერთობები 
აქვს), გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს ეწინააღმდეგება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. 
ურთიერთობების ხარისხი და მათი შენარჩუნების საჭიროება გათვალისწინებული უნდა 
იქნეს მონახულებისა და სხვაგვარი კონტაქტების სიხშირისა და ხანგრძლივობის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებისას, როდესაც ბავშვი ოჯახს გარეთ არის განთავსებული.  

12  გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია #64/142, დანართი.
13 კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ, 23-ე მუხლის მე-4 

პუნქტი. 
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 როდესაც ბავშვის ურთიერთობები მშობლებთან შეწყვეტილია მიგრაციის გამო (მშობლების 66. 
მიგრაციის გამო ბავშვის გარეშე ან ბავშვის მიგრაციის გამო მშობლების გარეშე), ოჯახის 
გამთლიანების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 
შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ოჯახის ერთიანობის შენარჩუნება.
კომიტეტს მიაჩნია, რომ, როგორც წესი, მშობელთა პასუხისმგებლობის გადანაწილება 67. 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს შეესაბამება. თუმცა, მშობლების პასუხისმგებლობების 
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას, ერთადერთი კრიტერიუმი უნდა იყოს ის, თუ რა 
არის საუკეთესო კონკრეტული ბავშვისათვის. ამ ინტერესებს ეწინააღმდეგება, თუ კანონი 
ავტომატურად ანიჭებს მშობლის პასუხისმგებლობას ერთ-ერთ ან ორივე მშობელს. ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას მოსამართლემ უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის 
უფლება, შეინარჩუნოს ურთიერთობა ორივე მშობელთან, საქმისათვის რელევანტურ სხვა 
ელემენტებთან ერთად. 
 კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოებს საერთაშორისო კერძო სამართლის ჰააგის 68. 
კონფერენციის კონვენციების14 რატიფიცირებისა და განხორციელებისაკენ. აღნიშნული 
კონვენციები ხელს უწყობენ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაკმაყოფილებას და 
უზრუნველყოფენ გარანტიებს მათი რეალიზაციისათვის იმ შემთხვევაში, თუ მშობლები სხვა 
ქვეყნებში ცხოვრობენ.
 იმ შემთხვევებში, როდესაც მშობლები ან ძირითადი მზრუნველები დანაშაულს ჩაიდენენ, 69. 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და თითოეული კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით უნდა 
გამოიყენებოდეს პატიმრობის ალტერნატივები, იმ სავარაუდო ზეგავლენის სრული 
გათვალისწინებით, რომელიც სხვადასხვა სასჯელს შეიძლება ჰქონდეს შესაბამისი ბავშვის ან 
ბავშვების ჭეშმარიტ ინტერესებზე.15 
 ოჯახური გარემოს შენარჩუნება მოიცავს ბავშვის კავშირების შენარჩუნებას უფრო ფართო 70. 
გაგებით. ეს კავშირები გულისხმობს ნათესავებს - ბებიას და ბაბუას, ბიძებს, დეიდებს/
მამიდებს, ისევე, როგორც მეგობრებს, სკოლას და უფრო ფართო გარემოს, და განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ისეთ შემთხვევებში, როდესაც  მშობლები დაშორებულნი არიან და 
სხვადასხვა ადგილას ცხოვრობენ.

  (  (დ) ) ბავშვზე ზრუნვაბავშვზე ზრუნვა, მისი დაცვა და უსაფრთხოება მისი დაცვა და უსაფრთხოება
 ბავშვის ან ზოგადად ბავშვების საუკეთესო ინტერესის შეფასებისა და განსაზღვრისას 71. 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს სახელმწიფოს ვალდებულება, უზრუნველყოს ბავშვის 
იმგვარი დაცვა და მასზე იმგვარი ზრუნვა, როგორიც აუცილებელია მისი კეთილდღეობისათვის 
(მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტი). ტერმინები „დაცვა და ზრუნვა” აგრეთვე უნდა განიმარტოს 
ფართო გაგებით, ვინაიდან მათი მიზანი შეზღუდული ან უარყოფითი ფორმით კი არ 
არის ჩამოყალიბებული (როგორიცაა „ბავშვის დაცვა ზიანისაგან”), არამედ გულისხმობს 
ბავშვის „კეთილდღეობისა“ და განვითარების სრული იდეალის უზრუნველყოფას. 
ბავშვთა კეთილდღეობა, ფართო გაგებით, გულისხმობს მათ ძირითად მატერიალურ, 
ფიზიკურ, საგანმანათლებლო და ემოციურ საჭიროებებს, ისევე, როგორც სიყვარულისა და 
უსაფრთხოების საჭიროებას.  
 ემოციური ზრუნვა ბავშვთა ძირითად საჭიროებას წარმოადგენს; თუ მშობლები ან 72. 
ძირითადი მზრუნველები ბავშვის ემოციურ საჭიროებებს ვერ აკმაყოფილებენ, მიღებული 
უნდა იქნეს ზომები, რათა ბავშვს განუვითარდეს უსაფრთხო სიყვარული. ბავშვებს უნდა 
ჩამოუყალიბდეთ სიყვარულიმზრუნველის მიმართ ძალზე ადრეულ ასაკში და ეს სიყვარული, 
თუ იგი ადეკვატურია, შენარჩუნებული უნდა იქნეს დროთა განმავლობაში ბავშვისათვის 
სტაბილური გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით. 
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ბავშვის 73. 
უსაფრთხოებაც, ე.ი. ბავშვის უფლება, იყოს დაცული ფიზიკური ან ფსიქიკური ძალადობის 
ყველა ფორმისაგან, ზიანისა და ჩაგვრისაგან (მე-19 მუხლი), სექსუალური ძალადობისაგან, 
თანატოლთა მხრიდან ზეწოლისაგან, ჩაგვრისაგან, დამამცირებელი მოპყრობისაგან და სხვ.,16 
ასევე სექსუალური, ეკონომიკური და სხვა სახის ექსპლუატაციისაგან, ნარკოტიკებისაგან, 
შრომისაგან, შეიარაღებული კონფლიქტისაგან და ა.შ. (მუხლები 32-39). 

14 მათ შორის კონვენცია # 28 ბავშვთა გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ, 1980 წ.; კონვენცია 
#33 შვილად აყვანასთან დაკავშირებით ქვეყნებს შორის ბავშვთა დაცვისა და თანამშრომლობის 
შესახებ, 1993 წ.; კონვენცია #23 რჩენის ვალდებულებების შესახებ გადაწყვეტილებების აღიარებისა 
და აღსრულების თაობაზე, 1973 წ.; კონვენცია #24 სამართლის შესახებ, რომელიც რჩენის 
ვალდებულებებზე ვრცელდება, 1973 წ.

15 იხ. პატიმრობაში მყოფ მშობელთა ბავშვების შესახებ ზოგადი დისკუსიის დღის რეკომენდაციები 
(2011). 

16 ზოგადი კომენტარი #13 (2011წ.) ბავშვის უფლების შესახებ იყოს თავისუფალი ძალადობის ყველა 
ფორმისაგან. 
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 საუკეთესო ინტერესების მიდგომის გამოყენება გადაწყვეტილებების მიღებისას გულისხმობს 74. 
ბავშვის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის შეფასებას მოცემულ მომენტში; თუმცა 
პრევენციული პრინციპი მოითხოვს გადაწყვეტილებით გამოწვეული სამომავლო რისკისა 
და ზიანის, აგრეთვე, ბავშვის უსაფრთხოებაზე გადაწყვეტილების სხვაგვარი ზეგავლენის 
ალბათობის შეფასებასაც.

  (  (ე) )  დაუცველობა  დაუცველობა 
 მნიშვნელოვანია ისეთი ელემენტის გათვალისწინება, როგორიც არის ბავშვის დაუცველობა, 75. 
მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობები, უმცირესობის ჯგუფისადმი, ლტოლვილის 
ან თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსი, ძალადობის მსხვერპლობა, ქუჩაში ცხოვრება და სხვ. 
მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ან ბავშვების საუკეთესო ინტერესების შეფასების 
მიზანი უნდა იყოს არა მხოლოდ კონვენციით გათვალისწინებული ყველა უფლებით სრული 
სარგებლობის უზრუნველყოფა, არამედ ყურადღება უნდა მიექცეს ადამიანის უფლებათა სხვა 
ნორმებსაც, რომლებიც უკავშირდება ამ კონკრეტულ სიტუაციებს, როგორიცაა შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციითა და ლტოლვილთა 
სტატუსის შესახებ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები.
 კონკრეტულ მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის საუკეთესო ინტერესები არ 76. 
იქნება იგივე, რაც ყველა ბავშვისა იმავე მოწყვლად მდგომარეობაში. ხელისუფლებამ 
და გადაწყვეტილებების მიმღებმა პირებმა უნდა გაითვალისწინონ თითოეული ბავშვის 
დაუცველობის სხვადასხვა სახე და ხარისხი, ვინაიდან თითოეული ბავშვი უნიკალურია 
და თითოეული სიტუაცია უნდა შეფასდეს ბავშვის უნიკალურობის მიხედვით. უნდა 
განხორციელდეს ბავშვის დაბადებიდან მისი ისტორიის ინდივიდუალიზებული შეფასება, 
რეგულარული გადასინჯვით მრავალდარგობრივი ჯგუფის მიერ და მან უნდა გასცეს 
რეკომენდაცია გონივრული განთავსების შესახებ ბავშვის განვითარების პროცესის 
განმავლობაში.

  (  (ვ) )  ბავშვის უფლება, ისარგებლოს ბავშვის უფლება, ისარგებლოს ჯანმრთელობის დაცვითჯანმრთელობის დაცვით
 ბავშვის უფლება, ისარგებლოს77.  ჯანმრთელობის დაცვით (24-ე მუხლი) და ბავშვის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა არსებითია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისათვის. 
თუმცა, თუ არსებობს ჯანმრთელობის გარკვეული მდგომარეობის ერთზე მეტი შესაძლო 
მკურნალობა, ან თუ მკურნალობის შედეგი გაურკვეველია, უნდა აიწონ-დაიწონოს ყველა 
შესაძლო მკურნალობის დადებითი მხარეები ყველა შესაძლო რისკთან და გვერდით 
მოვლენასთან მიმართებით და, ამასთან, სათანადოდ უნდა იქნეს გათვალისწინებული ბავშვის 
მოსაზრება მისი ასაკისა და სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. ამ თვალსაზრისით, ბავშვებს 
უნდა მიეწოდოთ ადეკვატური და სათანადო ინფორმაცია, რათა გააცნობიერონ არსებული 
სიტუაცია და მათ ინტერესებთან დაკავშირებული ყველა შესაბამისი ასპექტი. ამასთან, მათ 
შეძლებისდაგვარად უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, გასცენ ინფორმირებული თანხმობა.17  
 მაგალითად78. , მოზარდთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კომიტეტმა18  განაცხადა, რომ 
მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ, რომ ყველა მოზარდს 
როგორც სკოლაში, ისე სკოლის გარეთ ხელი მიუწვდებოდეს ადეკვატურ ინფორმაციაზე, 
რომელიც არსებითია მათი ჯანმრთელობისა და განვითარებისათვის, რათა მათ გააკეთონ 
ჯანმრთელობის თვალსაზრისით ქცევის სათანადო არჩევანი. ეს უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას 
თამბაქოსა და სხვა ნივთიერებების მოხმარების, კვების შესახებ, სათანადო ინფორმაციას 
სქესობრივი და რეპროდუქციული საკითხების, ნაადრევი ორსულობის რისკების, აივ/
შიდს-ისა და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების შესახებ. ფსიქოსოციალური 
აშლილობების მქონე მოზარდებს აქვთ უფლება, ისარგებლონ მკურნალობითა და ზრუნვით 
იმ თემის მხრიდან, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. როდესაც 
აუცილებელია ჰოსპიტალიზაცია ან  დაწესებულებაში განთავსება, გადაწყვეტილების 
მიღებამდე, ბავშვის მოსაზრებების გათვალისწინებით, უნდა შეფასდეს ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესები; იგივე ვრცელდება მცირეწლოვან ბავშვებზეც. ბავშვის ჯანმრთელობა და 
მკურნალობის შესაძლებლობები შესაძლოა აგრეთვე იყოს საუკეთესოინტერესების შეფასებისა 
და განსაზღვრის ნაწილი სხვა სახის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებთან მიმართებით (მაგ. 
ბინადრობის უფლების მინიჭება ჰუმანიტარული საფუძვლით).

  (  (ზ) ) ბავშვის განათლების უფლებაბავშვის განათლების უფლება 
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესს წარმოადგენს ხარისხიანი განათლების, მათ შორის ადრეულ 79. 
ასაკში ბავშვის განათლების, არაფორმალური ან არაოფიციალური განათლებისა და 

17 ზოგადი კომენტარი #15 (2013 წ.) ბავშვის უფლების შესახებ, ისარგებლოს ჯანმრთელობის უმაღლესი 
შესაძლებელი სტანდარტით (24-ე მუხლი), 31-ე პუნქტი.

18 ზოგადი კომენტარი #4 (2003 წ.) მოზარდთა ჯანმრთელობისა და განვითარების შესახებ ბავშვის 
უფლებათა კონვენციის კონტექსტში.
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დაკავშირებული აქტივობების უფასო ხელმისაწვდომობა. კონკრეტული ბავშვის ან ბავშვთა 
ჯგუფის მიმართ განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და ქმედებების შესახებ ყველა 
გადაწყვეტილება უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის ან ბავშვების საუკეთესო ინტერესებს 
განათლების თვალსაზრისით. იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ მეტი ბავშვის მიერ განათლების 
ან უფრო მაღალი ხარისხის განათლების მიღებას, მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა 
უზრუნველყონ, რომ სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებაში მუშაობდნენ კვალიფიციური 
მასწავლებლები და სხვა პროფესიონალები, არსებობდეს ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი 
გარემო და სწავლებისა და სწავლის სათანადო მეთოდები. მონაწილე სახელმწიფოებმა ისიც 
უნდა გაითვალისწინონ, რომ განათლება არა მხოლოდ მომავალში ინვესტიციას წარმოადგენს, 
არამედ სახალისო საქმიანობის, პატივისცემისა და ამბიციების დაკმაყოფილების 
შესაძლებლობასაც. ამ საჭიროების დაკმაყოფილება და ბავშვთა პასუხისმგებლობის 
გაძლიერება, რათა მათ გადალახონ ნებისმიერი სახის მოწყვლადობით გამოწვეული 
შეზღუდვები, მათ საუკეთესო ინტერესებს შეესაბამება.

 2.  2. საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას ელემენტების დაბალანსებასაუკეთესო ინტერესების შეფასებისას ელემენტების დაბალანსება 
 საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ საუკეთესო ინტერესების საბაზისო შეფასება ბავშვის 80. 
საუკეთესო ინტერესების ყველა შესაბამისი ელემენტის ზოგად შეფასებას წარმოადგენს, 
რომელშიც თითოეული ელემენტის მნიშვნელობა დამოკიდებულია დანარჩენ ელემენტებზე. 
ყველა ელემენტი არ იქნება შესაფერისი ყველა შემთხვევისათვის და შესაძლებელია სხვადასხვა 
ელემენტის სხვადასხვა ფორმით გამოყენება სხვადასხვა შემთხვევაში. თითოეული ელემენტის 
შინაარსი აუცილებლად განსხვავებული იქნება თითოეული ბავშვის და შემთხვევის მიხედვით 
და იგი დამოკიდებულია გადაწყვეტილების ტიპსა და კონკრეტულ გარემოებებზე. ამასთან, 
განსხვავებული იქნება თითოეული ელემენტის მნიშვნელობაც მთლიანად შეფასებაში. 
 საუკეთესო ინტერესების შეფასების ელემენტები შესაძლოა ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს 81. 
კონკრეტული შემთხვევისა და მისი გარემოებების განხილვის დროს. მაგალითად, ოჯახური 
გარემოს შენარჩუნება შესაძლოა ეწინააღმდეგებოდეს მშობლების მხრიდან ძალადობის 
ან ჩაგვრის რისკისაგან ბავშვის დაცვის საჭიროებას. ამგვარ სიტუაციებში ელემენტები 
ერთმანეთთან მიმართებით უნდა აიწონ-დაიწონოს, რათა მოძიებული იქნეს ისეთი 
გადაწყვეტის გზა, რომელიც ბავშვის ან ბავშვების საუკეთესოინტერესებს შეესაბამება.
 სხვადასხვა ელემენტის შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რომ ბავშვის საუკეთესო 82. 
ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრის მიზანია კონვენციით და მისი ფაკულტატური 
ოქმებით გათვალისწინებული უფლებებით სრული და ეფექტიანი სარგებლობისა და ბავშვის 
ყოვლისმომცველი განვითარების უზრუნველყოფა. 
 შეიძლება არსებობდეს შემთხვევები, რომლებშიც ბავშვთან დაკავშირებული „დაცვის“ 83. 
ფაქტორები (მაგ. რომლებიც შესაძლოა მოიცავდეს უფლებების შეზღუდვას ან შეჩერებას) უნდა 
შეფასდეს „შესაძლებლობების მინიჭების“ ღონისძიებებთან მიმართებით (რაც გულისხმობს 
უფლებებით სრულ სარგებლობას, შეზღუდვების გარეშე). ასეთ შემთხვევებში ელემენტების 
დაბალანსებისას არსებითი უნდა იყოს ბავშვის ასაკი და სიმწიფის ხარისხი. ბავშვის სიმწიფის 
ხარისხის შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ბავშვის ფიზიკური, ემოციური, 
შემეცნებითი და სოციალური განვითარება.
 საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რომ ბავშვის უნარები 84. 
განვითარდება. ამიტომ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა გაითვალისწინონ ისეთი 
ღონისძიებების მიღება, რომელთა შესაბამისად გადასინჯვა ან მორგება იქნება შესაძლებელი, 
და არ მიიღონ საბოლოო და შეუქცევადი გადაწყვეტილებები. ამისათვის მათ უნდა 
შეაფასონ არა მხოლოდ ფიზიკური, ემოციური, საგანმანათლებლო და სხვა საჭიროებები 
გადაწყვეტილების მიღების კონკრეტულ მომენტში, არამედ ბავშვის განვითარების შესაძლო 
ვარიანტებიც და გააანალიზონ ისინი მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში. 
ამ თვალსაზრისით გადაწყვეტილებები უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის არსებული და 
სამომავლო სიტუაციის განგრძობადობასა და სტაბილურობას.

 ბ. . საპროცესო გარანტიები ბავშვის საუკეთესო  ინტერესების განხორციელების უზრუნველსაყოფადსაპროცესო გარანტიები ბავშვის საუკეთესო  ინტერესების განხორციელების უზრუნველსაყოფად 
 ბავშვის საუკეთესო ინტერესებისათვის უპირველესი ყურადღების მინიჭების უფლების 85. 
სათანადო განხორციელების უზრუნველსაყოფად უნდა დაინერგოს და ამოქმედდეს 
გარკვეული, ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი საპროცესო გარანტიები. ამდენად, ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების ცნება საპროცესო ნორმას წარმოადგენს (იხ. პუნქტი 6(ბ) ზემოთ).
 მაშინ, როდესაც საჯარო ხელისუფლებამ და ბავშვებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 86. 
მიმღებმა ორგანიზაციებმა უნდა იმოქმედონ ბავშვის საუკეთესო  ინტერესების შეფასებისა 
და განსაზღვრის ვალდებულების შესაბამისად, იმ პირებისგან, რომლებიც ყოველდღიურად 
იღებენ ბავშვებთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს (მაგ. მშობლები, მეურვეები, 
მასწავლებლები და სხვ.), არავინ მოელის, რომ ისინი მკაცრად და ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიცავენ 
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პროცედურას, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადაწყვეტილებების 
მიღებისასაც  უნდა ხდებოდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება და 
პატივისცემა.
 სახელმწიფოებმა უნდა დანერგონ ოფიციალური პროცესები მკაცრი საპროცესო გარანტიებით, 87. 
რომელთა დანიშნულება იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება და განსაზღვრა 
ბავშვთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას, ასევე უნდა დანერგონ შედეგების 
შეფასების მექანიზმები. სახელმწიფოებმა უნდა შეიმუშაონ გამჭვირვალე და ობიექტური 
პროცედურები კანონმდებლების, მოსამართლეების თუ ადმინისტრაციული ორგანოების 
მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილებისათვის, განსაკუთრებით იმ სფეროებში, რომლებიც 
უშუალოდ შეეხება ბავშვს ან ბავშვებს.
 კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოებსა და ყველა პირს, რომელსაც აქვს ბავშვის საუკეთესო  88. 
ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრის უფლებამოსილება, განსაკუთრებული ყურადღება 
დაუთმონ ბავშვების დაცვის შემდეგ ზომებსა და გარანტიებს:

  (  (ა)  ბავშვის უფლება, გამოხატოს საკუთარი მოსაზრებებიბავშვის უფლება, გამოხატოს საკუთარი მოსაზრებები
 ამ პროცესის არსებითი ნაწილია ბავშვებთან კომუნიკაცია, ბავშვის ჯეროვანი მონაწილეობის 89. 
ხელშეწყობისა და მისი საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრის მიზნით. ამგვარი კომუნიკაცია 
უნდა მოიცავდეს ბავშვების ინფორმირებას პროცესისა და შესაძლო გადაჭრის გზების და 
მომსახურების შესახებ, ისევე, როგორც ბავშვებისაგან ინფორმაციის მოძიებასა და მათი 
მოსაზრებების გამორკვევას. 
 როდესაც ბავშვს სურს თავისი მოსაზრების გამოხატვა და როდესაც იგი ამ უფლების 90. 
რეალიზაციას წარმომადგენლის საშუალებით ახდენს, ეს უკანასკნელი ვალდებულია, 
ზუსტად გადმოსცეს ბავშვის მოსაზრებები. ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის მოსაზრებები 
ეწინააღმდეგება მისი წარმომადგენლის მოსაზრებებს, უნდა დაინერგოს პროცედურა, 
რომელიც ბავშვს შესაძლებლობას მისცემს, საჭიროებისამებრ მიმართოს ხელისუფლების 
ორგანოს მისთვის დამოუკიდებელი წარმომადგენლის  (მაგ. სასამართლოს მიერ დანიშნული 
მეურვე) დანიშვნის მიზნით.
 ბავშვების, როგორც ჯგუფის, საუკეთესო ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრის პროცედურა 91. 
გარკვეულწილად განსხვავდება ცალკეული ბავშვის შემთხვევაში განსახორციელებელი 
პროცედურისაგან. როდესაც საუბარია დიდი რაოდენობით ბავშვების ინტერესებზე, 
სახელმწიფო უწყებებმა უნდა მოიძიონ გზები, რათა მოისმინონ ბავშვების წარმომადგენლების 
მოსაზრებები და სათანადოდ გაითვალისწინონ ისინი ისეთი ღონისძიებების დაგეგმვისას ან 
საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების მიღებისას, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად შეეხება ამ 
ჯგუფს, რათა უზრუნველყონ, რომ ბავშვთა ყველა კატეგორია მოცულია. არსებობს მრავალი 
მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, მათ შორის ბავშვების მონაწილეობით 
მოსმენების, ბავშვთა პარლამენტების, ბავშვების მიერ მართული ორგანიზაციების, ბავშვთა 
გაერთიანებების ან სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოების, სკოლაში დისკუსიების, 
სოციალური ქსელების მეშვეობით და სხვ.

  (  (ბ) ) ფაქტების დადგენაფაქტების დადგენა
 კონკრეტული შემთხვევისათვის რელევანტური ფაქტები და ინფორმაცია მოძიებული უნდა 92. 
იქნეს კვალიფიციური პროფესიონალების მიერ საუკეთესო ინტერესების შეფასებისათვის 
ყველა აუცილებელი ელემენტის შესადგენად. ეს შესაძლოა მოიცავდეს ბავშვის ახლობელი 
პირების და იმ სხვა პირების გამოკითხვას, რომელთაც ბავშვთან ყოველდღიური შეხება აქვთ, 
აგრეთვე გარკვეული ინციდენტების მოწმეების გამოკითხვას. მოძიებული ინფორმაცია და 
მონაცემები უნდა გადამოწმდეს და გაანალიზდეს მანამ, სანამ გამოყენებული იქნება ბავშვის 
ან ბავშვების საუკეთესო ინტერესების შეფასებისათვის. 

  (  (გ) )  დროის აღქმა დროის აღქმა
 ბავშვები და ზრდასრული ადამიანები დროის მსვლელობას ერთნაირად არ აღიქვამენ. 93. 
გადაწყვეტილებების მიღების  გაჭიანურებას განსაკუთრებით უარყოფითი გავლენა 
აქვს ბავშვებზე მათი განვითარების პროცესში. ამდენად, მიზანშეწონილია, არსებობდეს 
პროცედურები ან პროცესები, რომელთა საშუალებით მოხდებოდა ბავშვებთან დაკავშირებული 
საკითხებისათვის პრიორიტეტის მინიჭება, რათა ისინი რაც შეიძლება მოკლე ვადაში 
დასრულდეს. გადაწყვეტილების მიღების მომენტი შეძლებისდაგვარად უნდა შეესაბამებოდეს 
ბავშვის მიერ იმის აღქმას, თუ რამდენად სასარგებლო იქნება ის მისთვის და მიღებული 
გადაწყვეტილებები უნდა გადაისინჯოს გონივრული ინტერვალებით, ბავშვის და აზრის 
გამოხატვის მისი უნარის განვითარებასთან ერთად. ზრუნვის, მკურნალობის, განთავსების 
და ბავშვთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების შესახებ ყველა გადაწყვეტილება 
პერიოდულად უნდა გადაისინჯოს დროის ბავშვისეული აღქმის, ბავშვის და მისი უნარების 
განვითარების გათვალისწინებით (25-ე მუხლი).
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  (  (დ) ) კვალიფიციური პროფესიონალებიკვალიფიციური პროფესიონალები
 ბავშვები მრავალფეროვანი ჯგუფია და თითოეულ ბავშვს თავისი თავისებურებები და 94. 
საჭიროებები აქვს, რომლებიც ადეკვატურად შეიძლება მხოლოდ ისეთი პროფესიონალების 
მიერ შეფასდეს, რომელთაც აქვთ გამოცდილება ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების 
საკითხებში. შეფასების ოფიციალური პროცესი სწორედ ამიტომ უნდა განხორციელდეს 
კეთილგანწყობილ და უსაფრთხო ატმოსფეროში ისეთი პროფესიონალების მიერ, 
რომელთაც გავლილი აქვთ სწავლება ბავშვთა ფსიქოლოგიაში, ბავშვთა განვითარებასა და 
ადამიანისა და სოციალური განვითარების სხვა შესაბამის სფეროებში, აქვთ ბავშვებთან 
მუშაობის გამოცდილება და მიღებულ ინფორმაციას ობიექტურად განიხილავენ. 
ბავშვის საუკეთესოინტერესების შეფასებაში შეძლებისდაგვარად უნდა მონაწილეობდეს 
პროფესიონალთა მრავალდარგობრივი ჯგუფი. 
 ალტერნატიული გადაწყვეტილებების შედეგების შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს ბავშვისათვის 95. 
თითოეული შესაძლო ალტერნატივის სავარაუდო შედეგების შესახებ ზოგად ცოდნას (ე.ი. 
ცოდნას სამართლის, სოციოლოგიის, განათლების, სოციალური მუშაობის, ფსიქოლოგიის, 
ჯანდაცვისა და სხვა სფეროებში), ბავშვის ინდივიდუალური თავისებურებებისა და წარსული 
გამოცდილების გათვალისწინებით.

  (  (ე)   წარმომადგენლობა წარმომადგენლობა
 ბავშვს ესაჭიროება სათანადო  წარმომადგებლობა, როდესაც ხდება მისი საუკეთესო  96. 
ინტერესების ოფიციალური შეფასება და განსაზღვრა სასამართლოსა და შესაბამისი 
ორგანოების მიერ. კერძოდ, ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვის მიმართ უნდა 
განხორციელდეს ადმინისტრაციული ან სასამართლო პროცედურა, რომელიც მისი 
საუკეთესოინტერესების განსაზღვრას მოიცავს, ბავშვი უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს 
სამართლებრივი წარმომადგენლით მეურვესთან ან მისი მოსაზრებების წარმომადგენელთან 
ერთად, როდესაც არსებობს პოტენციური კონფლიქტი  მხარეებს შორის გადაწყვეტილებასთან 
დაკავშირებით.  

  (  (ვ)  სამართლებრივი არგუმენტაციასამართლებრივი არგუმენტაცია
 იმის დემონსტრირებისათვის, რომ ბავშვის უფლება, მისი საუკეთესო ინტერესები 97. 
გათვალისწინებული იქნეს უპირველესი მოსაზრების სახით, დაცულია, ბავშვთან 
დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება მოტივირებული, დასაბუთებული და 
განმარტებული უნდა იყოს. მოტივაცია ცალსახად უნდა ასახავდეს ბავშვთან დაკავშირებულ 
ყველა ფაქტობრივ გარემოებას, უნდა აღინიშნოს, თუ რომელი ელემენტები ჩაითვალა 
რელევანტურად საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას და თითოეულ შემთხვევაში 
მითითებული იყოს ელემენტების შინაარსი და როგორ აიწონ-დაიწონა ისინი ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების განსასაზღვრად. თუ გადაწყვეტილება განსხვავდება ბავშვის 
მოსაზრებისაგან, საამისო მიზეზი გასაგებად უნდა განიმარტოს. თუ, გამონაკლის 
შემთხვევებში, შერჩეული გადაწყვეტილება არ შეესაბამება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, 
განმარტებული უნდა იქნეს შესაბამისი საფუძვლები იმის საჩვენებლად, რომ ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესებს უპირველესი ყურადღება მიენიჭა, მიუხედავად დამდგარი შედეგისა. 
არ არის საკმარისი ზოგადად მითითება, რომ სხვა მოსაზრებანი უფრო მნიშვნელოვანია, 
ვიდრე ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესები; ყველა მოსაზრება მკაფიოდ უნდა დაკონკრეტდეს 
განხილულ საქმესთან დაკავშირებით და უნდა განიმარტოს მიზეზი, თუ რატომ მიენიჭა 
მას უფრო დიდი მნიშვნელობა მოცემულ საქმეში. არგუმენტაციაში, აგრეთვე, უნდა ჩანდეს 
სარწმუნოდ, თუ რატომ არ იქნა მიჩნეული ბავშვის საუკეთესო ინტერესები საკმარისად ძლიერ 
არგუმენტად იმისათვის, რომ გადაეწონა სხვა მოსაზრებები. გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
ის გარემოებანი, რომლებშიც ბავშვის საუკეთესო ინტერესები გადამწყვეტი მოსაზრება იქნება 
(იხ. 38-ე პუნქტი ზემოთ).

  (  (ზ) ) გადაწყვეტილებების განხილვისა და გადასინჯვის მექანიზმებიგადაწყვეტილებების განხილვისა და გადასინჯვის მექანიზმები
 სახელმწიფოებმა თავიანთი სამართლებრივი სისტემების ფარგლებში უნდა შექმნან 98. 
მექანიზმები ბავშვებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების ან 
შეცვლისათვის, როდესაც გადაწყვეტილება შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს ბავშვის ან 
ბავშვების საუკეთესო ინტერესების შეფასებისა და განსაზღვრის სათანადო პროცედურას. 
ეროვნულ დონეზე ყოველთვის უნდა არსებობდეს ამგვარი გადაწყვეტილების გადასინჯვის 
ან გასაჩივრების შესაძლებლობა. ბავშვს უნდა ეცნობოს ამ მექანიზმების შესახებ და ისინი 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისთვის უშუალოდ ან მისი სამართლებრივი წარმომადგენლის 
საშუალებით, თუ მიიჩნევა, რომ საპროცესო გარანტიები არ იქნა უზრუნველყოფილი, 
ფაქტები იყო მცდარი, საუკეთესო ინტერესების შეფასება ჯეროვნად არ განხორციელდა, ან 
რომ საწინააღმდეგო მოსაზრებებს ზედმეტი მნიშნელობა მიენიჭა. განმხილველმა ორგანომ 
ყველა ეს ასპექტი უნდა შეაფასოს.



130130

  (  (თ) ) ბავშვის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასებაბავშვის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასება 
 როგორც ზემოთ აღინიშნა, განხორციელების ყველა ღონისძიების შემუშავება აგრეთვე უნდა 99. 
შეესაბამებოდეს ისეთ პროცედურას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესი გათვალისწინებული იყოს როგორც უპირველესი მოსაზრება. ბავშვის უფლებებზე 
ზეგავლენის შეფასებას შეუძლია ნებისმიერი ისეთი შემოთავაზებული პოლიტიკური, 
საკანონმდებლო, მარეგულირებელი, საბიუჯეტო ან ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების 
ზეგავლენის პროგნოზირება, რომელიც შეეხება ბავშვებს და მათი უფლებებით სარგებლობას, 
და იგი თან უნდა სდევდეს ბავშვთა უფლებებზე ღონისძიებების ზეგავლენის მონიტორინგსა 
და შეფასებას.19 ბავშვის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასება უნდა დაინერგოს სამთავრობო 
პროცესებში ყველა დონეზე და განვითარების პოლიტიკისა და სხვა ზოგადი ღონისძიებების 
შემუშავების რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სათანადო 
მმართველობა ბავშვთა უფლებებისათვის. შესაძლოა შემუშავდეს სხვადასხვა მეთოდოლოგია 
და პრაქტიკა ბავშვის უფლებებზე ზეგავლენის შეფასების განხორციელებისათვის. როგორც 
მინიმუმ, ისინი უნდა იყენებდნენ კონვენციასა და მის ფაკულტატურ ოქმებს ჩარჩოს სახით, 
კერძოდ, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ შეფასებები ემყარება ზოგად პრინციპებს და 
განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას უთმობს განსახილველი ღონისძიების (ღონისძიებების) 
სხვადასხვა ზეგავლენას ბავშვებზე. თვით ზეგავლენის შეფასება შეიძლება დაეფუძნოს 
ბავშვებისგან, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ექსპერტებისგან, ასევე მთავრობის შესაბამისი 
დეპარტამენტებიდან მოწოდებულ ინფორმაციას და მოცემულ ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში 
ოფიციალურად ჩატარებული აკადემიური კვლევების შედეგებს. ანალიზის შედეგად 
უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები ცვლილებების, ალტერნატივებისა და გაუმჯობესების 
ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.20

 VI.  VI. გავრცელებაგავრცელება
 კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს სახელმწიფოებს, ფართოდ გაავრცელონ წინამდებარე 100. 
ზოგადი კომენტარი პარლამენტებში, მთავრობებსა და სასამართლო კორპუსებში ეროვნულ 
და ადგილობრივ დონეებზე. მის შესახებ აგრეთვე უნდა ეცნობოთ ბავშვებს - მათ შორის 
გარიყულ ბავშვებს, ბავშვებთან მომუშავე ყველა პროფესიონალს (მათ შორის მოსამართლეებს, 
ადვოკატებს, მასწავლებლებს, მეურვეებს, სოციალურ მუშაკებს, სოციალური დაცვის საჯარო 
თუ კერძო დაწესებულებების მუშაკებს, ჯანდაცვის სექტორის მუშაკებს და სხვ.) და ზოგადად 
სამოქალაქო საზოგადოებას. ამისათვის ზოგადი კომენტარი უნდა ითარგმნოს შესაბამის 
ენებზე და ხელმისაწვდომი იყოს, აგრეთვე, ბავშვისადმი კეთილგანწყობილი/ადაპტირებული 
ვერსიები. ამასთან, უნდა გაიმართოს კონფერენციები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები და 
სხვა ღონისძიებები ზოგადი კომენტარის განხორციელების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების 
მიზნით. გარდა ამისა, იგი შეტანილი უნდა იქნეს ოფიციალურ საწყის და განგრძობად 
სწავლებაში ყველა შესაბამისი პროფესიონალისა და ტექნიკური პერსონალისათვის.
 კომიტეტისთვის წარსადგენ თავიანთ პერიოდულ ანგარიშებში სახელმწიფოებმა უნდა 101. 
მიუთითონ ინფორმაცია მათ წინაშე მდგომი გამოწვევების შესახებ, ასევე იმ ღონისძიებების 
შესახებ, რომლებიც მათ განახორციელეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებისა 
და დაცვისათვის ყველა იმ სასამართლო და ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებაში თუ სხვა 
ქმედებაში, რომელიც შეეხება ბავშვს როგორც ინდივიდს, ისევე, როგორც ზოგადად ბავშვებთან 
ან ბავშვთა კონკრეტულ ჯგუფთან დაკავშირებული განხორციელების ღონისძიებების 
შემუშავების და გატარების ყველა ეტაპზე.

19 ზოგადი კომენტარი #16 (2013 წ.) ბავშვთა უფლებებზე ბიზნეს-სექტორის ზეგავლენასთან 
დაკავშირებული სახელმწიფოთა ვალდებულებების შესახებ, პუნქტები 78-81.

20 სახელმწიფოებს შეუძლიათ იხელმძღვანელონ საკვებზე უფლების შესახებ სპეციალური 
მომხსენებლის ანგარიშით სავაჭრო და საინვესტიციო შეთანხმებების ადამიანის უფლებებზე 
ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპებთან დაკავშირებით (A/HRC/19/59/Add.5).  
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bavSvebi marTlmsajulebis sistemaSi bavSvebi marTlmsajulebis sistemaSi 

saswavlo moduli advokatebisaTvissaswavlo moduli advokatebisaTvis

(samarTlebrivi nawili)(samarTlebrivi nawili)

2011 weli 2011 weli 

Mmasala momzadebulia niderlandebis samefos mxardaWeriT Mmasala momzadebulia niderlandebis samefos mxardaWeriT 

masala momzadebulia `iunisefis~ konsultantis Carlz bolandis mier masala momzadebulia `iunisefis~ konsultantis Carlz bolandis mier 

masalaSi gamoxatuli mosazrebebi SeiZleba ar asaxavdes gaeros bavSvTa fondis oficialur masalaSi gamoxatuli mosazrebebi SeiZleba ar asaxavdes gaeros bavSvTa fondis oficialur 

Tvalsazriss Tvalsazriss 
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bavSvebi marTlmsajulebis sistemaSi bavSvebi marTlmsajulebis sistemaSi 

saxelmZRvanelo advokatebisaTvis saxelmZRvanelo advokatebisaTvis 

ZiriTadi saerTaSoriso standartebis da normebis mimoxilva:ZiriTadi saerTaSoriso standartebis da normebis mimoxilva:I.  (i)saerTaSoriso 
instrumentebi(ii) saukeTeso interesis principi;

dazaralebuli da mowme bavSvebi: dazaralebuli da mowme bavSvebi: II. (i) ZiriTadi sakiTxebi; (ii)  bavSvebi sasamarTlo 

darbazSi;

kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi: kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi: III. (i) ZiriTadi sakiTxebi; (ii) ganmartebebi; (iii) CUBAC 
(bavSvebi, romelTac zrdasrulebi iyeneben danaSaulis Casadenad); (iv)warmomadgenloba 

sasamarTloSi.

IV. 

marTlmsajulebis sistemaSi moxvedril bavSvebTan dakavSirebuli saerTaSoriso marTlmsajulebis sistemaSi moxvedril bavSvebTan dakavSirebuli saerTaSoriso I. 

standartebi da normebi standartebi da normebi 

(i)saerTaSoriso instrumentebi (i)saerTaSoriso instrumentebi 

am masalebSi saubaria marTlmsajulebis sistemaSi moxvedril bavSvebTan dakavSirebulsaerTaSoriso 

standartebsa da normebze, romlebicasaxulia iseT saerTaSoriso instrumentebSi, rogorebicaa 

konvenciebi (xelSekrulebebi), saxelmZRvanelo principebi da wesebi. 

saqarTvelos konstitucia aRiarebs saerTaSoriso samarTliT da xelSekrulebebiT aRebul 

valdebulebebs.

saqarTvelos kanonmdebloba Seesabameba saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebul 

principebsa da normebs. saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebas an SeTanxmebas, Tu igi ar 

ewinaaRmdegeba saqarTvelos konstitucias, konstituciur SeTanxmebas (30.03.2001, �826) aqvs 

upiratesi iuridiuli Zala Sidasaxelmwifoebrivi normatiuli aqtebis mimarT.1

konstitucia aseve aRiarebs adamianis uflebaTa fundamentur principebs da avaldebulebs 

saxelmwifos, imoqmedos am valdebulebis farglebSi: 

saxelmwifo cnobs da icavs adamianis sayovelTaod aRiarebul uflebebsa da Tavisuflebebs, 

rogorc waruval da uzenaes adamianur Rirebulebebs. xelisuflebis ganxorcielebisas xalxi 

da saxelmwifo SezRuduli arian am uflebebiTa da TavisuflebebiT, rogorc uSualod moqmedi 

samarTliT.2

saqarTvelo aris adamianis uflebaTa amsaxveli mravali saerTaSoriso xelSekrulebis monawile; 

magaliTad, samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqtisa (ICCPR), romelic erT-erTi 

yvelaze mniSvnelovani saerTaSoriso instrumentia adamianis uflebaTa TvalsazrisiT. rogorc 

evropis sabWos wevri, saqarTvelo adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropuli 

konvenciis monawilec aris.3

saqarTvelo aris bavSvis uflebaTa konvenciis (SemdgomSi konvencia) wevri saxelmwifo. konvencia 

miRebulia gaeros generaluri asambleis mier 1989 wels da TiTqmis yvela saxelmwifos mier aris 

ratificirebuli. konvencia aris ZiriTadi instrumenti, romelic konkretulad bavSvis uflebebs 

1 saqarTvelos konstitucia, muxli 6.2.

2  saqarTvelos konstitucia, muxli 7.

3 wevri saxelmwifoebis winaaRmdeg individualuri sarCelebi evropuli konvenciiT gaTval-

iswinebuli adamianis uflebebisa da TavisuflebebisdarRvevisTvis ganixileba adamianis 

uflebaTa evropuli sasamarTlos mier (Tu Sesabamisad ar aris gadawyvetili erovnuli 

sasamarTlos mier). am masalebSi ganxiluli iqneba evropuli sasamarTlos gadawyvetileba, 

dakavSirebuli sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi arsebul bavSvebTan.
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icavs. vinaidan bavSvebi arian sazogadoebis yvelaze mowyvladi wevrebi, isini saWiroeben dacvis 

maRal xarisxs marTlmsajulebis erovnul sistemebSi.4es garemoeba unda iyos gaTvaliswinebuli 

samarTlebrivi ierarqiis dros rogorc saerTaSoriso, ise qarTul kanonmdeblobaSi da maT 

Soris urTierTqmedebisas. miuxedavad imisa, rom konvencia gvTavazobs bavSvis uflebebis dacvis 

farTo speqtrs, am masalebSi ganxiluli iqneba mxolod ramdenime debuleba, romlebic exeba 

sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi moxvedril bavSvebs. 

konvenciis garda, arsebobs sxva saerTaSoriso instrumentebic, romlebic aseve exeba sisxlis 

samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi myof bavSvebTan dakavSirebul saerTaSoriso standartebsa 

da normebs. 

es instrumentebia:

bavSvis uflebaTa komitetis zogadi komentari #10- `bavSvis uflebebi arasrulwlovanTa • 
marTlmsajulebis sistemaSi~;

gaerTianebuli erebis organizaciis saxelmZRvanelo principebi arasrulwlovanTa mier • 
Cadenili danaSaulis prevenciasTan dakavSirebiT (`riadis saxelmZRvanelo principebi~);

gaerTianebuli erebis organizaciis minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa • 
mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb(`pekinis wesebi”);

gaerTianebuli erebis organizaciis wesebi TavisuflebaaRkveTil arasrulwlovanTa • 
dasacavad(`havanis wesebi~);

marTlmsajulebis ganxorcieleba im saqmeebze, romlebic exeba danaSauliT dazaralebul • 
da mowme bavSvebs – kanonis modeli da Sesabamisi komentari. 

bavSvis uflebaTa komiteti aris damoukidebeli eqspertebisgan Semdgari organo gaeros 

adamianis uflebaTa umaRlesi komisris ofisSi, romelic zedamxedvelobas uwevs bavSvis 

uflebaTa konvenciis Sesrulebas xelSemkvreli saxelmwifoebis mier.5

pekinis wesebi, riadis saxelmZRvanelo principebi da havanis wesebi erTad ganixileba rogorc 

gaeros standartebi da normebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis Sesaxeb.6marTlmsajulebis 

ganxorcieleba im saqmeebze, romlebic exeba danaSauliT dazaralebul da mowme bavSvebs 

–kanonis modeli da Sesabamisi komentari _ efuZneba ekonomikuri da socialuri sabWos #2005/20 

rezolucias: marTlmsajulebis saxelmZRvanelo principebi danaSauliTdazaralebuli 

da mowme bavSvebis saqmeebze; aRniSnuli saxelmZRvanelo principebi Seadgens danaSaulis 

prevenciis da sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemis Taobaze gaeros standartebisa da 

normebis nawils, romlebic warmoadgens saerTaSoriso masStabiT aRiarebul, saerTaSoriso 

Tanamegobrobis mier am sferoSi Seqmnil normatiul principebs.7

maSin, rodesac konvenciiT gaTvaliswinebuli damcavi meqanizmebi savaldebuloa im qveynebisTvis, 

romlebmac moaxdines konvenciis ratificireba, danarCeni zemoaRniSnuli instrumentebiT 

gaTvaliswinebuli damcavi meqanizmebi ar aris savaldebulo. miuxedavad amisa, es dokumentebi 

sargeblobs saerTaSoriso Tanamegobrobis mxardaWeriT da warmoadgens saerTaSoriso samarTliT 

dadgenil principebs. maTi ufro detaluri debulebebi SeiZleba gamoyenebuli iyos samarTlebrivad 

savaldebulo instrumentebis mxardasaWerad, rogoricaa konvencia da saqarTvelos kanonmdebloba. 

yvela am dokumentSi arsebuli damcavi meqanizmebi urTierTkavSirSia da swored es kavSiri 

4 Mónica Feria Tinta, `The Landmark Rulings of the Inter-American Court of Human Rights on the Rights of the 
Child: Protecting the Most Vulnerable at the Edge’,International Studies in Human Rights, Volume 96, 32-33; 
The 1959 Declaration of the Rights of the Child (1959), preamble, G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. 
(No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354. “[T]he child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special 
safeguards and care, including appropriate legal protection[.]”

5 damatebiTi informaciisTvis ixileT: gaeros adamianis ufl ebaTa umaRlesi komisris 
samsaxuris vebgverdi http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/

6 Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System* Economic and Social Coun-
cil resolution 1997/30, para 3.

7  Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime – Model law and Related 
Commentary, para 1.
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qmnis srulyofil sistemas sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi bavSvTa uflebebis 

dacvisTvis.8Sesabamisad, winamdebare masalaSi ganxiluli iqneba yvela es instrumenti.  

(ii). bavSvis saukeTeso/WeSmariti interesis principi(ii). bavSvis saukeTeso/WeSmariti interesis principi

bavSvebi, maTi ganviTarebis gamo, saWiroeben gansakuTrebul dacvas da amitom ar SeiZleba, maT 

iseve moepyran, rogorc zrdasrulebs. gaeros generaluri asambleis #1386rezolucia, romelic 

miRebulia 1959 wels da romelic cnobilia `bavSvis uflebaTa deklaraciis~ saxeliT, ambobs 

Semdegs:   

`bavSvi unda sargeblobdes gansakuTrebuli dacviT. Mmas, kanoniT da sxva saSualebiT, unda `bavSvi unda sargeblobdes gansakuTrebuli dacviT. Mmas, kanoniT da sxva saSualebiT, unda 

mieces socialurad janmrTel, normalur garemoSi da Tavisufal da Rirseul pirobebSi mieces socialurad janmrTel, normalur garemoSi da Tavisufal da Rirseul pirobebSi 

fizikuri, gonebrivi, moraluri da sulieri ganviTarebis SesaZlebloba~.fizikuri, gonebrivi, moraluri da sulieri ganviTarebis SesaZlebloba~.9

rodesac bavSvebi xvdebian marTlmsajulebis sistemaSi, qveynis Sida sasamarTloebma da samarTlis 

specialistebma unda gaaTviTcnobieron, rom bavSvebi gansxvavdebian zrdasruli pirebisgan – 
miuxedavad maTi statusisa _ iqneba es dazaralebuli, mowme, braldebuli Tu msjavrdebuli 

bavSvi – da misi dacva da ganviTareba unda iyos mTavari prioriteti marTlmsajulebis sistemaSi 

monawileobis mTlian procesSi.amis uzrunvelsayofad marTlmsajulebis mravali sistema iyenebs 

saukeTeso/WeSmariti interesis princips. saukeTeso/WeSmariti interesis princips. es principi moiTxovs, rom marTlmsajulebis procesis 

yvela etapze, romelSic monawileobs bavSvi, upirvelesad iyos gaTvaliswinebuli bavSvis saukeTeso/

WeSmariti interesebi. konvencia iTvaliswinebs saukeTeso/WeSmariti interesis princips:    

`bavSvTan dakavSirebul yvela qmedebaSi, romelic ganxorcielebulia saxelmwifo an `bavSvTan dakavSirebul yvela qmedebaSi, romelic ganxorcielebulia saxelmwifo an 

kerZo socialuri keTildReobis samsaxuris, sasamarTlos, administraciuli uwyebis kerZo socialuri keTildReobis samsaxuris, sasamarTlos, administraciuli uwyebis 

an sakanonmdeblo organos mier, bavSvis saukeTeso interesi unda iyos upiratesad an sakanonmdeblo organos mier, bavSvis saukeTeso interesi unda iyos upiratesad 

gaTvaliwinebuli.~gaTvaliwinebuli.~1010

saukeTeso interesis principis gamoyeneba moiTxovs sakiTxis ganxilvas arsebiTi samarTlebrivi 

da saproceso normebis miRma, rogoricaa, magaliTad, bavSvis kavSirebi sazogadoebasTan, bavSvis 

ojaxis stabiluroba da bavSvis ganviTarebis saerTo done. amasTanave, am principis gamoyeneba 

saWiroebs aramxolod marTlmsajulebis sferos specialistebis, aramed sxva monawileebis 

CarTvasac. socialuri da keTildReobis profesionalebi, fsiqologebi da bavSvis advokatebi 

arian isini, vinc aqtiurad unda CaerTosam procesSi. maTi monawileoba unda daiwyos swored im 

momentidan, rodesac moxdeba bavSvis pirveli Sexeba marTlmsajulebis sistemasTan. praqtikaSi 

bavSvis saukeTeso interesebma SeiZleba gadawonos mSoblis interesebic da SeiZleba moiTxovos 

ojaxuri avtonomiis daSlac.11

inglisis bavSvTa uflebebis aqti moiTxovs, bavSvis WeSmariti interesi iyos upirvelesi ganxilvis 

sagani yvela saqmeSi, romelSic bavSvebi monawileoben. 

aqti Seicavs sakiTxebis CamonaTvals, e.w.`bavSvis keTildReobis ganmsazRvreli faqtorebis 

nusxas,” romelic sasamarTlom unda gaiTvaliswinos aseT SemTxvevebSi

(a) bavSvis survilebi da grZnobebi (ganxiluli mis asakobriv WrilSi da aRqmis unaris 

gaTvaliswinebiT); 

(b) bavSvis fizikuri, emociuri da saganmanaTleblo saWiroebebi; 

8 Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime - Model Law - commen-
tary
9 The 1959 Declaration of the Rights of the Child (1959), principle 2, G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. 
(No. 16) at 19, U.N. D  oc. A/4354.

10 bavSvis  uflebaTa konvencia muxli 3(1).

11  Frank Bates, `Evidence, Child Sexual Abuse and the High Court of Australia’, International 
and Comparative Law Quarterly, Vol 39, 413.
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(g) bavSvis pirobebSi nebismieri cvlilebis SesaZlo gavlena mis pirovnebaze; 

(d) bavSvis asaki, sqesi, warsuli da nebismieri misi maxasiaTebeli, romlebsac sasamarTlo 

miiCnevs mniSvnelovnad; 

(e) nebismieri ziani, romelic bavSvs miadga an SeiZleba miadges; 

(v) ramdenad SeswevT bavSvis mSoblebs an sxva pirs, romelsac sasamarTlo miiCnevs Sesabamisad, 

unari, daakmayofilon bavSvis saWiroebebi; 

(z) sasamarTlos uflebamosilebis sfero mocemul procesSi.12

saukeTeso/WeSmariti interesis principi vrceldeba arasrulwlovanTa marTlmsajulebis siste-

maSic. bavSvis uflebaTa komitetiTavis #10 zogad komentarSi (aRniSnulia zemoT) am princips 

mimoixilavs Semdeg konteqstSi: 

 

`arasrulwlovanTa marTlmsajulebis aRsrulebis procesSi miRebuli nebismieri gadawyvetileba 

unda iTvaliswinebdes bavSvis WeSmarit interess. zrdasruli adamianebisgan bavSvebs fizikuri da 

fsiqologiuri ganviTareba, agreTve emociuri da saganmanaTleblo saWiroebebi ganasxvavebs. swored 

es gansxvavebebia kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisaTvis SedarebiT msubuqi pasuxismgeblobis 

dakisrebis safuZveli. es gansxvavebebi warmoSobs arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis 

gancalkevebisa da bavSvebis mimarT gansxvavebuli mopyrobis saWiroebas. bavSvis WeSmariti 

interesebis dacva kanondamrRvevi bavSvebis SemTxvevaSi gulismobs sisxlis samarTlis iseTi 

tradiciuli amocanebis Canacvlebas, rogoricaa represia/dasja, reabilitaciiTa da aRdgeniTi 

marTlmsajulebiT, rac unda ganxorcieldes sazogadoebis usafrTxoebis maqsimalurad efeqtianad 

dacvis miznis gaTvaliswinebiT~.

sagulisxmoa, rom saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis 316-e muxli Seicavs bavSvis bavSvis 

Rirsebis dacvis moTxovnas.Rirsebis dacvis moTxovnas.aRniSnuli muxli savaldebulod miiCnevs arasrulwlovanTa saqmeebze 

saerTaSoriso garantiebis srul dacvas, raSic WeSmariti interesis gaTvaliswinebis principic 

moiazreba:  

arasrulwlovans procesis yvela stadiaze epyrobian gansakuTrebuli yuradRebiT. mxedvelobaSi 

unda iqnes miRebuli misi asaki da resocializaciis gansakuTrebuli sazogadoebrivi interesi, 

aseve misi xelaxali aRzrdisaTvis xelis Sewyobis aucilebloba. arasrulwlovnis mimarT sisxlis 

samarTlis procesis ganmavlobaSi savaldebuloa arasrulwlovnis uflebaTa saerTaSoriso savaldebuloa arasrulwlovnis uflebaTa saerTaSoriso 

garantiebis sruli dacva.garantiebis sruli dacva.1313

II. dazaralebuli da mowme bavSvebi II. dazaralebuli da mowme bavSvebi 

marTlmsajulebis sistema aris formaluri sistema, romelic Tavisi bunebiT SejibrebiTia. es aris 

sistema, romelic ar Seqmnila bavSvis saWiroebebis gaTvaliswinebiT – gansakuTrebiT ki patara 
bavSvebisa. miuxedavad amisa, patara bavSvebi xSirad arian danaSaulis mowme an dazaralebuli. es 

bavSvebi kidev ufro metad mZime mdgomareobaSi imyofebian, rodesac marTlmsajulebis sistemaSi 

arian CarTulni. bavSvebs ar esmiT an cudad erkvevian marTlmsajulebis sistemaSi, mis procedurebsa 

da miznebSi.patara bavSvebis umetesoba marTlmsajulebis sistemas miiCnevs adgilad, sadac `cudi” 
adamianebi xvdebian, da aseve miiCneven, rom isini SeiZleba Casvan cixeSi, Tu maT naTqvams ar 

daijereben.14gardatexis asakamde bavSvebi ver iazreben iuridiuli profesiis warmomadgenelTa 

12 England’s Children’s Act (1989); section 1(1), available at <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1989/
ukpga_19890041_en_2#pt1-l1g1>.

13 saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsi, 2009.
14 Children in the Courtroom, Challenges for lawyers and Judges, 2nd Ed., p. 123, citing Rhona H. Flin et al., Chil-

dren’s Knowledge of Court proceedings, 80 Brit. J. Psychol. 285 (1989).
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rols da amis Semdegac maTi aRqma SezRudulia.15

rogorc zemoT ukve aRvniSneT, gaeros saxelmZRvanelo principebi ̀ marTlmsajulebis ganxorcieleba 

im saqmeebze, romlebic exeba dazaralebul da mowme bavSvebs~, qmnis gaeros standartebs da normebs 

danaSaulis prevenciis da sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sferoSi da aseve warmoadgens 

saerTaSoriso doneze aRiarebul normatiul principebs.16

kanonis modeli Seiqmna saxelmZRvanelo principebis mixedviT da SemuSavebuli iyo gaeros 

narkotikebTan da danaSaulTan brZolis ofisis(UNODC) mier `iunisefTan~ da bavSvis uflebaTa 

saerTaSoriso biurosTan TanamSromlobiT – da ganxiluli iyo eqspertebis mier, romlebic 

warmoadgendnen sxvadasxva samarTlebriv sistemebs da Sexeba hqondaT gansxvavebul samarTlebriv 

tradiciebTan.17

(i)(i)ZiriTadi sakiTxebiZiriTadi sakiTxebi

kanonis modelis muxli 1(a) gansazRvravs dazaralebul an mowme bavSvs: dazaralebul an mowme bavSvs: 

`18 wlamde piri, romelic aris dazaralebuli an danaSaulis mowme, miuxedavad misi `18 wlamde piri, romelic aris dazaralebuli an danaSaulis mowme, miuxedavad misi 

rolisa danaSaulSi an damnaSavis an damnaSaveTa jgufis braldebis procesSi.”rolisa danaSaulSi an damnaSavis an damnaSaveTa jgufis braldebis procesSi.”

kanonis modeli Tanabrad icavs yvela mowme da dazaralebul bavSvs, maT Soris maTac, romlebic 

konfliqtSi arian kanonTan. kanonis modeli aRiarebs, rom bevri braldebuli da moZalade 

bavSvi daSinebis an sxva zemoqmdebis Sedegad iZulebuli iyo, emoqmeda kanonis sawinaaRmdegod. am 

SemTxvevaSi isini ganxilulni unda iyvnen rogorc msxverplebi da maT unda moepyran Sesabamisad.18 

�am instrumentiT SemoTavazebuli dacvis meqanizmebi aseve vrceldeba bavSvebze, romlebsac ar 

SeuZliaT an ar aqvT survili, miscen Cveneba.19es midgoma SesabamisobaSia konvenciasTan.

kanonismodelis pirveli muxli aseve Seicavs saukeTeso interesis princips:

`yvela bavSvs, gansakuTrebiT ki dazaralebul da mowme bavSvebs, aqvT ufleba, rom maTi saukeTeso 

interesi iyos upiratesi mniSvnelobis sagani braldebulis an msjavrdebulis uflebebis dacvis 

paralelurad.~

`unda aRiniSnos, rom sisxlis samarTlis marTlmsajulebis sistemaSi `bavSvis saukeTeso 

interesis” principi unda iyos upirvelesi mniSvnelobis sagani, magram eWvqveS ar unda 

daayenos braldebulis an gansasjelis uflebebi; balansi unda iyos daculi danaSaulis 

mowme an dazaralebuli bavSvis dacvasa da braldebulis uflebebis dacvas Soris.”20

me-2 muxli adgens zogad midgomas danaSaulis mowme da dazaralebuli  bavSvis mimarT:

,,danaSaulis mowme an dazaralebul bavSvze mzrunveloba unda ganxorcieldes bavSvis ,,danaSaulis mowme an dazaralebul bavSvze mzrunveloba unda ganxorcieldes bavSvis 

Rirsebis dacviT da misdami pativiscemiT, samarTlebrivi procedurebis dacviT, Rirsebis dacviT da misdami pativiscemiT, samarTlebrivi procedurebis dacviT, 

bavSvis piradi mdgomareobis da specialuri moTxovnebis da saWiroebebis, asakis, bavSvis piradi mdgomareobis da specialuri moTxovnebis da saWiroebebis, asakis, 

sqesis, unarebisa da simwifis gaTvaliswinebiT”[.]sqesis, unarebisa da simwifis gaTvaliswinebiT”[.]2121

eqspertebi miiCneven, rom sakuTari Tavis dadanaSauleba aris damaxasiaTebeli reaqcia nebismieri 

msxverplisTvis. mowme da dazaralebuli bavSvebi unda daarwmunon maT mier avtoritetebad 

miCneulma adamianebma, rom danaSauli, romelic maT an maT megobrebs/ojaxis wevrebs daatydaT 

Tavs, aris mizezi imisa, rom isini aRmoCndnen CarTulni marTlmsajulebis sistemaSi. es bavSvebi 

15  Children in the Courtroom, Challenges for lawyers and Judges, 2nd Ed., p. 123, citing Susan R. Hall & Bruce D. 
Sales, Courtroom Modifi cations for Child Witnesses: Law and science in forensic Evaluations (2008).

16 UNODC, Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Model Law and Related Com-
mentary, preface.  Available at <http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison reform/UNODC_UNICEF_Mod-
el_Law_on_Children.pdf>.
17  UNODC, Model Law, ibid., preface. 
18  Model Law, commentary art 1; UNODC, Model Law, supra note 123, Introduction.
19  UNODC, Model Law, supra note 123, Introduction.
20  Commentary, para 5 – Model Law.
21  Model law.
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ar unda grZnobdnen pasuxismgeblobas momxdaris gamo. isini unda daarwmunon imaSi, rom kanoniT 

isjeba mxolod is adamiani/ebi, vinc es danaSauli Caidina.22

mowme da dazaralebuli bavSvis kontaqtis SezRudva marTlmsajulebis sistemasTan warmoadgens 

maTTvis stresuli garemos da uxerxulobis Semcirebis saSualebas.  zogierT SemTxvevaSi 

bavSvs SeiZleba mouwios  erTi da imave gancxadebis ramdenjerme gameoreba samarTaldamcveli 

organoebisaTvis, socialuri muSakebisaTvis, fsiqologebisTvis, prokurorebisTvis, advokatisa  da 

mosamarTlisaTvis. gancxadebis gameoreba ara mxolod zrdis stress, aramed SeiZleba gamoiwvios 

bavSvSi imis eWvi, rom procesi arafris momtania da rom mis mier adre naTqvami sakmarisad 

mosawoni ar aris. bavSvma es SeiZleba aRiqvas ise, rom misi ar esmiT an ar sjeraT da aman SeiZleba 

iqonios negatiuri fsiqologiuri gavlena masze. 

zogadi sakiTxebis garda, kanonis modelSi asaxulia specialuri uflebebi dazaralebuli da 

mowme bavSvebisaTvis. am uflebebs Sorisaa:

piradi cxovrebis xelSeuxebloba piradi cxovrebis xelSeuxebloba 

me-2 muxli bavSvisTvis zogad sakiTxebTan erTad aseve uzrunvelyofs:

`dazaralebuli an mowme bavSvis piradi cxovrebis xelSeuxebloba unda iyos daculi.~`dazaralebuli an mowme bavSvis piradi cxovrebis xelSeuxebloba unda iyos daculi.~

`informacia, romelmac SesaZloa moaxdinos bavSvis identificireba rogorc mowmis an `informacia, romelmac SesaZloa moaxdinos bavSvis identificireba rogorc mowmis an 

dazaralebulisa, ar unda iyos gamoqveynebuli sasamarTlos Tanxmobis gareSe.”dazaralebulisa, ar unda iyos gamoqveynebuli sasamarTlos Tanxmobis gareSe.”2323

me-7 muxli uzrunvelyofs yvelanairi informaciis konfidencialurobas, maT Soris im dokumentebisa, 

romlebic mopovebulia dazaralebuli an mowme bavSvebis Sesaxeb im pirTa mier, vinc muSaobs am 

bavSvebTan. kanonis modeli aseve adgens sisxlis samarTlis pasuxismgeblobas aseTi informaciis 

gamJRavnebisTvis. kanonis modelis avtorebi xazs usvamen konfidencialurobis mniSvnelobas bavSvis 

usafrTxoebis da piradi cxovrebis xelSeuxeblobis dasacavad da mxars uWeren damoukidebeli 

sakanonmdeblo aqtis Seqmnas, sadac CamoTvlili iqneba yvela saxis informacia da is pirebi, 

visac ekisreba konfidencialurobis dacva.24dacvis es meqanizmebi unda gavrceldes aseve mediaze 

(damoukidebeli aqtis an mediis an axalgazrdobis Sesaxeb arsebuli kanonebis farglebSi).25

informaciis xelmisawvdomoba informaciis xelmisawvdomoba 

kanonis modelis me-9 muxli ayalibebs mowme/dazaralebuli bavSvebis uflebebs sisxlis samarTlis 

marTlmsajulebis procesSi, maT Soris uflebas, flobdnen informacias Semdegze:

maTi roli rogorc mowmis an dazaralebulisa, maT Soris Cvenebis mniSvneloba, dro maTi roli rogorc mowmis an dazaralebulisa, maT Soris Cvenebis mniSvneloba, dro 

da forma; aseve is formebi, ra formiTac Catardeba dakiTxva gamoZiebis da sasamarTlo da forma; aseve is formebi, ra formiTac Catardeba dakiTxva gamoZiebis da sasamarTlo 

procesis mimdinareobisas;procesis mimdinareobisas;

mxardamWeri meqanizmebi, romlebic xelmisawvdomia dazaralebuli da mowme mxardamWeri meqanizmebi, romlebic xelmisawvdomia dazaralebuli da mowme 

bavSvisTvis; bavSvisTvis; 

bavSvisTvis damcavi saSualebebis xelmisawvdomoba;bavSvisTvis damcavi saSualebebis xelmisawvdomoba;

dazaralebuli da mowme bavSvebis Sesabamisi uflebebi erovnuli kanonmdeblobis, dazaralebuli da mowme bavSvebis Sesabamisi uflebebi erovnuli kanonmdeblobis, 

bavSvis uflebaTa konvenciis da sxva saerTaSoriso instrumentebis mixedviT;bavSvis uflebaTa konvenciis da sxva saerTaSoriso instrumentebis mixedviT;

janmrTelobis dacvis, fsiqologiuri, socialuri da sxva Sesabamisi momsaxurebebis janmrTelobis dacvis, fsiqologiuri, socialuri da sxva Sesabamisi momsaxurebebis 

xelmisawvdomoba da momsaxurebis am formebis xelmisawvdomobis saSualebebi, aseve xelmisawvdomoba da momsaxurebis am formebis xelmisawvdomobis saSualebebi, aseve 

samarTlebrivi da sxva rCevebis xelmisawvdomoba an warmomadgenloba da gadaudebeli samarTlebrivi da sxva rCevebis xelmisawvdomoba an warmomadgenloba da gadaudebeli 

finansuri mxardaWera - sadac saWiroa;finansuri mxardaWera - sadac saWiroa;

22  UNODC handbook, pp. 17-18.
23 Model law.
24  Model Law, commentary, Art. 7
25  Model Law, commentary, Art. 7
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saqmis statusi da Sedegi da braldebulis an msjavrdebulis patimrobis statusi.saqmis statusi da Sedegi da braldebulis an msjavrdebulis patimrobis statusi.

monawileobamonawileoba

bavSvis uflebaTa konvenciis me-12 muxli bavSvebs aZlevs uflebas, gamoxaton sakuTari azrebi 

yvela sakiTxze, rac maTze axdens gavlenas (maT Soris marTlmsajulebis procedurebze), da 

aZlevs garantias, rom es mosazrebebi iqneba mosmenili da gaziarebuli ̀ bavSvis asakis da simwifis 

gaTvaliswinebiT”.

kanonis modeli, konvenciis msgavsad, uzrunvelyofs, rom bavSvs, miuxedavad imisa, miscems Tu ara 

igi Cvenebas, unda hqondes SesaZlebloba:

gamoxatos sakuTari mosazrebebi da Sexedulebebi, romlebic dakavSirebulia saqmesTan, gamoxatos sakuTari mosazrebebi da Sexedulebebi, romlebic dakavSirebulia saqmesTan, 

mis monawileobasTan marTlmsajulebis procesSi, gansakuTrebiT ki mis usafrTxoebasTan mis monawileobasTan marTlmsajulebis procesSi, gansakuTrebiT ki mis usafrTxoebasTan 

dakavSirebul sakiTxebze braldebulTan mimarTebiT; aseve, daafiqsiros Tavisi arCevani, dakavSirebul sakiTxebze braldebulTan mimarTebiT; aseve, daafiqsiros Tavisi arCevani, 

misces Tu ara Cveneba da ra formiT, agreTve sxva sakiTxebi, romlebic masze axdens gavlenas. misces Tu ara Cveneba da ra formiT, agreTve sxva sakiTxebi, romlebic masze axdens gavlenas. 

Tu bavSvis mosazrebebi ar iqna gaTvaliswinebuli, maSin bavSvma unda miiRos kargi ganmarteba Tu bavSvis mosazrebebi ar iqna gaTvaliswinebuli, maSin bavSvma unda miiRos kargi ganmarteba 

im mizezebisa, Tu ratom ar moxda maTi gaTvalsiwineba.im mizezebisa, Tu ratom ar moxda maTi gaTvalsiwineba.2626

dazaralebul an mowme bavSvebs xSirad aqvT sakuTari Sexedulebebi danaSaulis an sakuTari 

Cvenebis konkretuli aspeqtebis mniSvnelobaze. bavSvs misTvis gasageb enaze unda ganemartos, Tu 

ratom xdeba konkretuli gadawyvetilebebis miReba an ratom ar xdeba konkretuli faqtebis 

ganxilva an arganxilva an kiTxvebis dasma sasamarTloSi konkretul faqtebze. aseve aucilebelia 

pativiscemis gamoxatva im sakiTxebTan da faqtebTan dakavSirebiT, romlebic bavSvs mniSvnelovnad 

miaCnia, miuxedavad imisa, rom es faqtebi, SesaZloa, sruliad ar gamogvadges mtkicebulebad an ar 

iyos am kuTxiT mniSvnelovani.27

gaeros saxelmZRvanelo principebi marTlmsajulebis procesSi CarTuli danaSaulis 

mowme da dazaralebuli bavSvebis Taobaze gamoqveynebulia `bavSvisaTvis gasageb” enaze. es 
versia bavSvebisaTvis aris specialurad ilustrirebuli da saxelmZRvanelo principebs da 

informacias gadmoscems martivi eniT – ZiriTadi terminebis da cnebebis ganmartebebiT.

dazaralebuli aris piri, romelmac ganicada garkveuli ziani an tkivili sxva piris mier 

kanonis darRvevis Sedegad. mowme aris piri, romelic midis sasamarTloSi da ambobs imas, 

Tu ra dainaxa an ra moxda. monawileoba ki niSnavs raRacaSi monawileobas, CarTvas an azris 

gamoTqmas.28

dacvadacva

kanonis modelis me-11 muxli exeba damcav meqanizmebs, romlebic unda iqnes gamoyenebuli maSin, 

rodesac mowme an dazaralebuli bavSvis usafrTxoeba riskis qveS dgeba. maT Soris SeiZleba iyos: 

bavSvsa da braldebuls Soris pirdapiri kontaqtis akrZalva, marTlmsajulebis procesis nebismier 

etapze Semakavebeli orderis gamocema, braldebulisTvis winaswari patimrobis Sefardeba, bavSvis 

adgilsamyofelis gasaidumloeba an `sxva nebadarTuli damcavi saSualebebis gamoyeneba.”29damcavi 

debulebebis umetesoba gamoiyeneba sasamarTlo procedurebis dros (da aRwerilia qvemoT).

mxardaWeramxardaWera

kanonis modeli garkveul debulebebs uTmobs `damxmare piris” rols marTlmsajulebis mTel 

procesSi. damxmare piris gamoyofa aris saSualeba, romelsac prokurori an, Sesabamis SemTxvevebSi, 

bavSvis advokati iTxovs.30damxmare piri SeiZleba iyos piri:

26  Model Law, Art. 20(4).
27  UNODC handbook, p.43
28  Located at: http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_E.pdf .
29  Model law

30 Model Law, Art. 15, para 3.
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romelsac gavlili aqvs specialuri swavleba da flobs bavSvTan urTierTobis romelsac gavlili aqvs specialuri swavleba da flobs bavSvTan urTierTobis 

profesiul unarebs. mas unda Seswevdes unari, daexmaros sxvadasxva asakis da warsulis profesiul unarebs. mas unda Seswevdes unari, daexmaros sxvadasxva asakis da warsulis 

mqone bavSvebs, raTa Tavidan iqnes acilebuli ganmeorebiTi  da meoradi viqtimizacia mqone bavSvebs, raTa Tavidan iqnes acilebuli ganmeorebiTi  da meoradi viqtimizacia 

da Zaladoba.da Zaladoba.3131

damxmare piris gamoyofa procesSi

damxmare piris gamoyofa sxvadasxva formiT xdeba. sxvadasxva samarTlebriv sistemaSi maT 

ganmartaven rogorc `bavSvis mier arCeuli pirs”; `sando pirs”; `zrdasruls”; es SeiZleba 

iyos bavSvis mSobeli an warmomadgeneli, anda nebismieri sxva piri, romelic ̀ damtkicebulia 

sasamarTlos mier”. kanonis modeli adgens, rom damxmare piri unda iyos piri, romelsac 

gavlili aqvs treningi da flobs profesiul unarebs. zogadad ki imis Sefasebisas, Tu 

vin SeiZleba iyos damxmare piri, mniSvnelovania, pativi vceT bavSvis arCevans. am procesSi 

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces imas, rom ar moxdes bavSvis arCevaniT manipulireba.

kanoniaseve adgens, rom sanam moxdeba damxmare piris gansazRvra, bavSvs unda gaewios 

konsultacia damxmare piris sqesis Taobaze da gamorkveuli iqnes, Tu romeli sqesis 

warmomadgenels aniWebs is upiratesobas.32

damxmare piri unda daexmaros dazaralebul an mowme bavSvs sakuTari uflebebis gaazrebaSi.  

damxmare piri aseve unda daexmaros bavSvs, gamoTqvas sakuTari mosazrebebi da mxari dauWiros 

bavSvis monawileobas procesSi. 

damxmare piri: bavSvs uzrunvelyofs emociuri mxardaWeriT, aZlevs rCevas, Tu bavSvi saWiroebs 

konsultacias an Terapias, urTierTobs bavSvis mSoblebTan an warmomadgenelTan, ojaxTan, 

megobrebTan da, saWiroebis SemTxvevaSi, advokatTan, SeimuSavebs mtkicebulebis wardgenis sxvadasxva 

saSualebas, rogoricaa videoCanaweri an sxva saSualebebi, raTa daculi iyos bavSvis saukeTeso 

interesebi. damxmare piris funqciebSi aseve Sedis bavSvisTvis damcavi meqanizmebis Taobaze rCevis 

micema an damcavi meqanizmis gamoyenebis Taobaze moTxovnis wardgena da, saWiroebis SemTxvevaSi, 

specialuri damxmare meqanizmis moTxovna.33

damxmare piris rolis mniSvnelovani aspeqti mdgomareobs misi mxardaWeris gangrZobadobaSi. 

imisaTvis, rom damxmare pirma ganaxorcielos emociuri da fsiqologiuri daxmareba, unda 

Camoyalibdes ndobaze dafuZnebuli urTierToba massa da bavSvs Soris.es ki SeiZleba miRweuli 

iqnes damxmare piris daniSvniT marTlmsajulebis procedurebis sawyis etapze (magaliTad, 

danaSaulis Sesaxeb informaciis Semosvlis momentidan) imis uzrunvelyofiT, rom erTma da imave 

pirma warmoadginos bavSvi mTeli procesis manZilze.34

bevri samarTlebrivi sistema axdens dazaralebulis da mowmis dacvis meqanizmebis gaerTianebas 

damoukidebel samarTlebriv aqtSi, romelic, rogorc wesi, cnobilia rogorc `dazaralebulis 

uflebaTa” aqti.

(ii) mowme da dazaralebuli bavSvis dakiTxva/gamokiTxva(ii) mowme da dazaralebuli bavSvis dakiTxva/gamokiTxva3535

dazaralebulis, mowmis an braldebulis dakiTxva warmoadgens sagamoZiebo an sasamarTlo procesis 

mniSvnelovan nawils. swored dakiTxvis  xarisxi da samarTlianoba gansazRvravs, miRweuli iqneba 

Tu ara marTlmsajuleba. 

kanonis modelimiuTiTebs specialurad momzadebuli gamomZieblebis rolze danaSaulis mowme 

andazaralebuli bavSvis dakiTxvisas – amis mizania bavSvis meoradi viqtimizaciis Tavidan 

acileba.36

31  Model Law, Art. 15
32  Model law, commentary, Art. 16, para 3.
33  See Model Law, Articles 15, 16, and 17.
34  Model Law, commentary, art 15, para 4.
35 es nawili gacilebiT relevanturia gamomZieblebisa da prokurorebisaTvis, Tumca CavTva-

leT, rom mowme da dazaralebul bavSvTa dakiTxvasTan dakavSirebuli ZiriTadi standart-

ebis gaziareba advokatebisTvisac sainteresoiqneboda.

36  Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime - Model law, Art. 13
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imisaTvis, rom bavSvisTvis usafuZvlo stresi minimumamde iyos dayvanili, saWiroa, rom mowme imisaTvis, rom bavSvisTvis usafuZvlo stresi minimumamde iyos dayvanili, saWiroa, rom mowme 

da dazaralebul bavSvTan pirvelive dakiTxvaze maqsimalurad amoiwuros yvela sakiTxi. es da dazaralebul bavSvTan pirvelive dakiTxvaze maqsimalurad amoiwuros yvela sakiTxi. es 

dakiTxva/gamokiTxva tardeba sagamoZiebo etapze. mniSvnelovania, rom am pirveli da erTaderTi dakiTxva/gamokiTxva tardeba sagamoZiebo etapze. mniSvnelovania, rom am pirveli da erTaderTi 

dakiTxva/gamokiTxvisas mtkicebulebebis Sesaxeb zusti Canawerebi gakeTdes. zogierTi qveyana dakiTxva/gamokiTxvisas mtkicebulebebis Sesaxeb zusti Canawerebi gakeTdes. zogierTi qveyana 

seqsualuri danaSaulis dros axdens bavSvis pirveli dakiTxvis audio da video Caweras, Tu seqsualuri danaSaulis dros axdens bavSvis pirveli dakiTxvis audio da video Caweras, Tu 

amaze aris bavSvis an misi warmomadgenlis Tanxmoba [.]amaze aris bavSvis an misi warmomadgenlis Tanxmoba [.]3737

`ganmeorebiTi viqtimizacia” gulisxmobs adamianis Cayenebas msxverplis mdgomareobaSi, rac 

xdeba ara danaSaulebrivi qmedebis Sedegad, aramed dazaralebulis mimarT uwyebebis da 

sistemas warmomadgenlebismxridan sapasuxo qmedebebis Sedegad[.]38

winaswari mimoxilva winaswari mimoxilva 

dakiTxvis/gamokiTxvis mizania, moaxdinos hipoTezis testireba da ara danaSaulis dadgena. 

dakiTxvis dros interviueri axdens alternatiuli hipoTezebis testirebas: pirveli-danaSauli 

moxda; meore-danaSauli ar momxdara. interviuers unda axsovdes, rom is axorcielebs ara mxolod 

danaSaulis mowme an dazaralebuli bavSvis dakiTxvas, aramed bavSvisa, romelsac cudad moepyrnen 

(an romelic danaSaulebrivi qmedebis mowme gaxda).

xSirad profesionalebma, romlebic atareben SesaZlo dazaralebuli/mowme bavSvis dakiTxvas, ar 

ician, Tu rogor imoqmedes bavSvTan wina dakiTxvis dros (aseTis arsebobisas). amitom dakiTxvis 

mwarmoebelma pirma unda awarmoos winaswari mokvleva, daukavSirdes yvelas, vinc adre Caatara 

dakiTxva, da daadginos, Tu ra moxda da ra iTqva dakiTxvis mimdinareobisas.    

bavSvze mzrunvelebi (mag: mSoblebi, damxmare pirebi) atyobineben bavSvebs, rom moxdeba maTi 

dakiTxva da maTTan gasaubreba da aseve ganumartaven am procesSi TanamSromlobis mniSvnelobas. 

sxvebi ubralod eubnebian bavSvs, rom maT eqnebaT `Sexvedra”. ase rom dakiTxvis mwarmoebelma 

pirma unda daadginos winaswar, Tu ra formiT Seatyobines bavSvs dakiTxvis Taobaze - arsebobda 

Tu ara daZabuloba.es dakiTxvis mwarmoebel pirs Seuqmnis ukeTes warmodgenas imis Taobaze, Tu 

ras moelis bavSvi da rogor SeiZleba ukeTesi pirobebis Seqmna bavSvis dakiTxvisas

Tu bavSvi TamaSobs saTamaSoebiT mosacdel oTaxSi da ar unda wamosvla, ar misceT bavSvs 

saSualeba, Tan wamoiRos saTamaSoebi dakiTxvis oTaxSi. amis daSveba SeiZleba moxdes ukidures 

SemTxvevaSi. saTamaSoebi, romlebic ar warmoadgens damxmare saSualebas, dakiTxvis dros 

bavSvis mier yuradRebis gadatanis saSualebad SeiZleba iqnes gamoyenebuli. es yuradRebis 

gamfantveli saTamaSoebi SeiZleba iqces dakiTxvis mwarmoebel pirsa da bavSvs Soris 

dapirispirebis mizezad. auxseniT bavSvs, rom saTamaSoebi mas daxvdeba mosacdel oTaxSi, 

roca dabrundeba. Tu es ganmarteba ar aris sakmarisi, SeuTanxmdiT bavSvs, rom damalavT 

saTamaSoebs usafrTxo adgilas, sanam ar daasrulebT dakiTxvas. dakiTxvis mwarmoebeli 

piri mzad unda iyos, rom bavSvi SesaZloa Seexos mas, daarRvios misi piradi sazRvrebi an 

Caujdes kalTaSi. rodesac es moxdeba, dakiTxvis mwarmoebeli piri unda moeridos mkacrad 

moqcevas da bavSvisaTvis SeniSvnis micemas. man rac SeiZleba koreqtulad unda miuTiTos 

bavSvs: me miWirs SenTan saubari, rodesac Sen ase axlos xar CemTan; gTxov, aq dajeqi, rom 

kargad daginaxo”. meore potenciuri konfliqti ki SeiZleba moxdes TamaSis dawyebisas. 

bavSvis TamaSSi/warmosaxviT aqtivobaSi CarTvam SeiZleba gamoiwvios dakiTxvis sandoobis 

Semcireba. gasarTobi aqtivobebi bavSvisTvis Tavis daRwevis saSualebadSeiZleba iqces.39

arsebobs Tanxmoba profesionalebs Soris bavSvTa dakiTxvis warmoebis Taobaze.  profesionalebi 

erTxmad Tanxmdebian, rom mniSvnelovania, rom bavSvma sakuTari sityvebiT gadmosces is, rac moxda. 

yvelaze sando informacia bavSvisgan maSinmoipoveba, rodesac dakiTxvis mwarmoebeli piri iyenebs 

SekiTxvebs Ria daboloebiT, rogoricaa, magaliTad:`momiyevi, ra moxda” da `momiyevi damatebiT am 
SemTxvevis Taobaze”. laboratoriulma da savele gamokvlevebma daamtkica, rom Ria daboloebis 

mqone SekiTxvebze pasuxebi samjer an xuTjer ufro metad informaciulia, vidre fokusirebuli 

SekiTxvebi, da ufro sandoc.40

37  UNODC Handbook for Professionals and Policymakers on Justice in Matters involving Child Victims and Wit-
nesses of Crime, pp. 80-81

38  Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime - Model Law, Art. 1(h).
39 Lawrence W. Daly, MSc
40 Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with 

children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Michael E. Lamb, Yael Orbach, 
Irit Hershkowitz, Phillip W. Esplin, and Dvora Horowitz
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audio/video Cawera: audio/video Cawera: profesionalebi Tanxmdebian, rom bavSvis dakiTxvis procesis mTliani audio 

an video Cawera mniSvnelovania Semdegi mizezebis gamo: srulyofili da zusti Canaweris gakeTeba, 

dakiTxvis arasworad Catarebis braldebis Tavidan acileba, araswori gancxadebis an faqtebis 

arasworad gadmocemis braldebis Tavidan acileba da bavSvis dakiTxvis teqnikis samomavlo 

kvlevis ganxorcieleba.41ra Tqma unda,aseTi Canawerebi usafrTxoebis maqsimaluri zomebiTunda 

iyosdaculi.

bavSvis dakiTxvis farTod SeTanxmebuli nabijebi/etapebi: bavSvis dakiTxvis farTod SeTanxmebuli nabijebi/etapebi: 

urTierTobis damyareba urTierTobis damyareba 

dakiTxvis mwarmoebelma pirma pirvel rigSi unda daamyaros urTierToba bavSvTan imisaTvis, rom 

maqsimalurad gamartivdes maT Soris Semdgomi urTierToba. es aseve aZlevs saSualebas dakiTxvis 

mwarmoebel pirs, Seiswavlos bavSvis unarebi, misi mzaoba da survili, daamyaros urTierToba. 

ZiriTadad unda laparakobdes bavSvi, iqneba es piradi informacia Tu sxva sakiTxebi, romlebic 

bavSvisTvis daSvebulia. dakiTxvis mwarmoebelma pirma unda gamoxatos gulwrfeli interesi bavSvis 

yoveldRiuri aqtivobebis mimarT da Semdegi saSualebebiT unda daumtkicos bavSvs, rom is aris 

kargi msmeneli: bavSvis sityvebze reagireba, Sesabamisi SekiTxvebis dasma, ganmartebebis moTxovna 

da yuradRebiT yofna. urTierTobis damyareba unda moxdes Txrobis midgomis gamoyenebiT

Txrobisken mowodeba warmoadgens Ria daboloebis SekiTxvis dasmas da moTxovnas, moyves an 

gaagrZelos Txroba: `momiyevi kidev am SemTxvevis Sesaxeb”. es iniciativa emsaxureba imas, rom 
bavSvma Tavisuflad ilaparakos garkveuli drois ganmavlobaSi neitralur sakiTxebze ise, rom 

dakiTxvis mwarmoebeli piri procesSi ar Caerios, SekiTxvebi ar dasvas da Tema ar Secvalos.

dakiTxvis mwarmoebelma pirma bavSvi unda miiCnios eqspertad an ̀ informaciis mflobelad”. saubris 
es forma ucnobia bavSvisTvis. rogorc wesi, bavSvebis umetesobas ar Seswevs unari,Tavisufali 

Txrobis reJimSi gadmosces informacia axlad momxdari faqtebis Sesaxeb. dakiTxvis mwarmoebeli 

piris mizania, daamkvidros saubris axali forma da miawodos informacia bavSvs saubris sxvadasxva 

formis Sesaxeb, aseve ganumartosbavSvs, rogor saubroben isini am oTaxSi. bavSvisTvis uflebis 

micemiT, rom man Camoayalibos da aRweros movlenebis mTavari elementebi, dakiTxvis mwarmoebeli 

piri SesaZleblobas aZlevs bavSvs, ukeT gaiazros, Tu ras gulisxmobs is, rodesac sTxovs mas, 

Tavidan bolomde mouyves yvelaferi: `daiwye Tavidan da momiyevi yvelaferi;”42

`pasuxi mSoblis da gamomZieblis mier dasmul erTsa daimave SekiTxvaze - `ra gaakeTe 

dRes?” - rogorc wesi, gansxvavdeba. bavSvebi mSoblebs am SekiTxvaze, Cveulebriv, pasuxoben 

`araferi”, vinaidan bavSvebi miCveulebi arian minimaluri informaciis gacemas, magram 

isini ufro detalur pasuxs iZlevian, Tu piri (ojaxis wevri, mSobeli an maswavlebeli), 

romelmac SekiTxva dasva, ufro met informacias iTxovs, vidre man pirvelad gasca . . . 

aseTi saxis `mimaniSnebelma” Carevam SeiZleba gamoiwvios gamoZiebis da braldebis araswori 

mimarTulebiT ganviTareba.”43

bavSvebis SesaZleblobebi, gaafarToon TavianTi Txrobis farglebi Zalian gansxvavdeba. es 

gamowveulia maTi ganviTarebis doniT, ojaxuri mdgomareobiT da kulturuli TaviseburebiT, 

bavSvis wina gamocdilebiT, esaubros zrdasruls an Tanamdebobis pirs. am sakiTxSi did rols 

TamaSobs bavSvis Tavdajerebuloba  da temperamenti, aseve bavSvis kavSiri travmul movlenebTan. 

dakiTxvis mwarmoebelma pirma unda Camoayalibos lingvisturi wesebi TiToeul bavSvTan 

sasaubrod.

Tavisufali Txrobis meTodi aZlevs bavSvs SesaZleblobas, moaxdinos iseTi unarebis demonstireba, 

rogoricaa Tanmimdevruloba, cnebebis Camoyalibeba (rogoricaa, magaliTad,`SigniT” an `zemodan”), 
rac saSualebas aZlevs intervius mwarmoebel pirs, ukeT dainaxos bavSvis ganviTarebis done da 

unarebi (Poole & Lamb, 1998). dabolos, dakiTxvis mwarmoebel pirs aqvs saSualeba, ise Camoayalibos 

SekiTxva, rom rac SeiZleba meti informacia miiRos bavSvisgan Tavisufali Txrobis reJimSi.

41 Children in the Courtroom, Challenges for Lawyers and Judges, 2nd ed., p.86, Sherrie Bourg Carter; IPT Journal  
Volume 9 1997, Interviewing methods and Hearsay Testimony in suspected Child Sexual Abuse Cases: Questions 
of Accuracy, Judith K. Adams.

42 Lawrence W. Daly, MSc
43 Children in the Courtroom, Challenges for Lawyers and Judges, 2nd Ed, p. 37, Sherrie Bourg Carter.
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zogierT bavSvs, gansakuTrebiT ki SedarebiT didi asakisas, SeuZlia reagireba moaxdinos 

iseT miTiTebebze, rogoricaa `daiwye Tavidan, momiyevi yvelaferi, rac moxda, da ar gamotovo 

araferi” da `ra moxda Semdeg?” magram ufro patara bavSvebs gauWirdebaT aseTi farTo cnebis 
interpretireba da amitom ukeTesi iqneba, Tu dausvamT Semdegi saxis SekiTxvebs:`vin, ra, sad, 

rodis”; SekiTxva SeiZleba formulirebuli iyos amgvarad:`ra gaakeTe zooparkSi?” da `ra naxe 
zooparkSi?” da ara `momiyevi yvelaferi zooparkis Sesaxeb.”44

ZiriTadi wesebi ZiriTadi wesebi 

ZiriTadi wesebis arseboba bavSvebs uadvilebs dakiTxvis process da isini ufro kargad aRiqvamen 

mis mizans. ZiriTadi wesebis Taobaze yvelaze farTod gavrcelebuli instruqciebi moicavs Semdegs: 

(a) moyevi mxolod is, rac moxda; (b) sjobs, aRiaro, rom ar ici ra moxda, vidre moigono rame; (g) 

gaxsovdes, rom dakiTxvis mwarmoebeli piri ar iyo SemTxvevis adgilas; (d) gauswore dakiTxvis 

mwarmoebel pirs, Tu is arasworad moaxdens faqtebis interpretirebas; (e) nu ifiqreb, rom rame 

SegeSala, Tu dakiTxvis mwarmoebeli piri erTsa daimave SekiTxvas orjer dagisvams; da (v) isaubre 

yvela detalze, im sakiTxzec ki, romelic Sen SeiZleba umniSvnelod migaCndes.45

simarTlis Tqma simarTlis Tqma 

dakiTxvis mwarmoebelma pirma unda ganumartos bavSvs simarTlis Tqmis mniSvneloba.

dakiTxvis mwarmoebel pirs xSirad SeuZlia dakiTxvis dawyebamdec Seafasos bavSvis unari, 

gaarCios erTmaneTisgan `simarTle” da `tyuili”. sawyisi diskusia axdens bavSvis kompetenciis 
demonstrirebas da SeiZleba gazardos misi Cvenebis sandooba sasamarTloSi. rekomendebulia, rom 

bavSvs winaswar vkiTxoT, uTqvams Tu ara rodisme tyuili da ra Sedegi mohyveba tyuilis Tqmas. 

Semdeg bavSvebs unda vkiTxoT, Tu SeuZliaT mogvcen piroba, rom mxolod simarTles ilaparakeben 

da ar damalaven arafers. skolis asakis bavSvebs aqvT unari, gaaTviTcnobieron dapirebis 

mniSvneloba da bavSvebs esmiT, rom Tu vinme ambos, rom gaakeTebs raRacas, is marTla gaakeTebs 

amas. fizikuri Zaladobis msxverpl bavSvebsa da aseve im bavSvebSi Catarebulma kvlevam, romlebic 

Zaladobis msxverplni ar yofilan, daadgina, rom maTgan winaswari pirobis miReba zrdis maT 

gulwrfelobas.46

bavSvebs aseve unda davusvaT SekiTxvebi, romlebiTac SevamowmebT maT sandoobas. amis saukeTeso 

da yvelaze efeqtiani saSualebaa, davusvaT bavSvebs iseTi SekiTxva, romelzec maT pasuxi ar ician. 

magaliTad: `ici, ra hqvia Cems katas?/ici Cemi katis saxeli?” Tu bavSvi gipasuxebT `ki,” eseigi, igi 
cdilobs, gamoicnos da aSkaraa, rom damatebiTi SekiTxvis dasmaa saWiro. sworad naTqvami `ar 

vici” pasuxebi dagexmarebaT bavSvis sandoobis da kompetenturobis dadgenaSi – rac momavalSi 

sasamarTloSidagexmarebaT. 

eqspertebis umetesobas sjera, rom patara bavSvebi iSviaTad ityuebian sakuTari iniciativiT 

Zaladobis Taobaze. rogorc wesi, gamiznulad tyuils ufro didi asakis bavSvebi amboben an 

is bavSvebi, romelTac mSoblebi aqezeben tyuilis Tqmas sakuTari motivaciis gamo. patara 

bavSvebis mier naTqvami gamiznuli tyuili advilad gamosacnobia – an sxeulis eniT, an 

toniT, an saxis gamometyvelebiT, an maTi ufro sworad dakiTxvis gziT.47

dakiTxvis arsebiTi nawili: SekiTxvebi Ria daboloebiTdakiTxvis arsebiTi nawili: SekiTxvebi Ria daboloebiT

dakiTxvis am etapis mizania, maqsimalurad moaxdinos bavSvis mier movlenebis aRwera – ufro 
pirdapiri da specifikuri SekiTxvebi bavSvs SedarebiT gvian etapze unda daesvas.48

kiTxvebi ar unda iyos mimaniSnebeli da unda Camoyalibdes ise, rom raRacis arcodna an vergaxseneba 

44 Lawrence W. Daly, MSc
45 Lawrence W. Daly, MSc
46 Lawrence W. Daly, MSc , citing Lyon (2000).
47 Children in the Courtroom, Challenges for Lawyers and Judges, 2nd Ed, p. 39, Sherrie Bourg Carter.
48 Lawrence W. Daly, MSc
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daSvebuli iyos (`Sen Tqvi…. . . SegiZlia kidev rame miTxra amis Taobaze?”). Tu bavSvi gadaiRleba 

konkretul sakiTxze saubrisas, maSin saubris Tema unda gaxdes bavSvisTvis naklebad stresuli. 

rodesac bavSvi dawynardeba, maSin unda daubrundeT rTul sakiTxs. am proceduris gameoreba 

SeiZleba saWiro gaxdes ramdenimejer-anu rTuli sakiTxidan martiv sakiTxze gadasvla saubris 

msvlelobisas da piriqiT, sanam bavSvi ar iqneba mzad saubrisTvis. magram, amave dros, gaxsovdeT: 

bavSvis mxridan saubris problemis arseboba SeiZleba dakavSirebuli iyos mis mier garkveuli 

garemoebebis arcodnasTan.   

SekiTxvebi unda efuZnebodes mxolod bavSvis mier mowodebul informacias da unda iyenebdes 

bavSvis terminologias. raTqma unda, bavSvebi terminologias ar iyeneben informirebulad, amitom 

dakiTxvis mwarmoebelma pirma unda gansazRvros, Tu ras gulisxmobs bavSvi mis mier konkretuli 

terminebis gamoyenebisas. amave dros, bavSvi SeiZleba iyenebdes kodur sityvebs garkveuli 

moqmedebisaTvis – amitom mniSvnelovania, rom bavSvTan winaswar moxdes terminebis SeTanxmeba.   

maSin, rodesac patara bavSvebs ufro naklebi informacia axsovT da ufro mokle informacias 

iZlevian, vidre ufro didi asakis bavSvebi, maT mier mowodebuli informacia naklebad mniSvnelovani 

ar aris – Tu miRebulia swori Ria daboloebis SekiTxvebiT. oTxi wlis bavSvebs aqvT swori da 

saWiro informaciis gadmocemis unari, rodesac maTi dakiTxva sworad mimdinareobs.49

patara bavSvebisTvis ufro rTulia zogadi informaciis gadmocema, amitom SemuSavebulia 

specialuri miniSnebebi – droebiTi, monawileobiTi, moqmedebiTi da sasaubro miniSnebebi. 

moqmedebaze dafuZnebuli miTiTebebi (magaliTad: `miTxari meti dartymasTan dakavSirebiT~) 

yvelaze efeqtiania.50aseve efeqtiania movlenis drois patara monakveTebad dayofa.51

me bavSvs vaZlev saSualebas, ifiqros sakuTar garemoze, ojaxze da megobrebze da swored 

am etapidan gadavdivar Tavisufali Txrobis reJimze.me vekiTxebi mas, ramdenad axlos iyvnen 

isini erTmaneTTan da rogor epyroboden mas da ra grZnobas iwvevda es masSi. Tu bavSvi aris 

Zaladobis msxverpli, swored am etapze xdeba misi saxis gamometyvelebis da damokidebulebis 

Secvla, sxeulis ena gamoxatavs SiSs da aRelvebas da iwyeben laparaks`ar momwons igi”. man 
raRac gamikeTa da swored am dros dgeba intervius ZiriTadi momenti da mimaniSnebeli da 

wamyvani komentari gardauvali xdeba. me vamxneveb bavSvs, rom momiyves yvelaferi:`miTxari 

yvelaferi” an `momeci saSualeba, rom kargad gavigo, ras gulisxmob”. Tu SesaZlo msxverpli 

ar ambobs mets, maSin vTxov mas, ganmartos sakuTari qmedeba. ganmarteba ar unda Seicvades 

damatebiTi informaciis gacemas, magram es maZlevs me saSualebas, gavigo meti bavSvis SiSis 

warmomavlobis Taobaze da aris Tu ara es emocia gulwrfeli. me arasdros vcdilob 

bavSvis moqrTamvas aseT mdgomareobaSi da ar SevTavazeb mas raime garigebas an kompensacias, 

rogoricaa, magaliTad:`Tu swrafad metyvi,SegiZlia Seni saTamaSo aiRo da dedasTan waxvide”. 
me bavSvs vusvam SekiTxvebs Ria daboloebiT da vinarCuneb saxis neitralur gamometyvelebas. 

intervius msvlelobisas me mudmivad viyeneb ̀ nulovan hipoTezas” –anu damokidebulebas, rom 

araferi momxdara. me vcdilob, intervius dros Sevityo SemTxvevis (SesaZlo seqsualuri 

Zaladobis) Semdegi elementebi: moZaladis garegnuli maxasiaTeblebi, adgili, sadac moxda 

Zaladoba, seqsualuri kontaqtis xarisxi, sxeulis pozicia da konkretuli incidentis 

xangrZlivoba, tkivilis an diskomfortis aRqma, fizikuri Zalis gamoyeneba, Zaladobis dros 

gamoyenebuli sityvebi, Zaladobis xangrZlivoba, SesaZlo msxverplis mier gamoyenebuli 

winaaRmdegobis meqanizmebi, arsebuli garemoebebi, xelis SemSleli momentebi, ramac gamoiwvia 

Zaladobis dasruleba, da sxv.52

49 Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with 
children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Michael E. Lamb, Yael Orbach, 
Irit Hershkowitz, Phillip W. Esplin, and Dvora Horowitz.

50 Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with 
children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Michael E. Lamb, Yael Orbach, 
Irit Hershkowitz, Phillip W. Esplin, and Dvora Horowitz.

51 Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with 
children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Michael E. Lamb, Yael Orbach, 
Irit Hershkowitz, Phillip W. Esplin, and Dvora Horowitz.

52 The Bridge of Reason and Logic in Interviewing and Investigating Child Sexual Abuse Allegations, Lawrence W. 
Daly, Msc
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fokusirebuli SekiTxvebi fokusirebuli SekiTxvebi 

mas Semdeg, rac bavSvebi sakuTari sityvebiT aRweren, Tu ra moxda, dakiTxvis mwarmoebelma pirma 

unda dausvas maT damatebiTi fokusirebuli SekiTxvebi, romlebic iwyeba Semdegi sityvebiT:`vin, 

ra, rodis, sad”. es SekiTxvebi unda exebodes konkretul elementebs, romlebic bavSvma ukve axsena, 

magaliTad:`momiyevi yvelaferi, rac gaxsovs imis Taobaze, Tu rogor gamoiyureboda igi”.

kargi strategiaa, dakiTxva daiwyoT iseTi sakiTxebiT, romlebic bavSvisTvis sirTules ar 

warmoadgens. amitom fokusirebuli SekiTxvebi Tavidan SeiZleba dausvaT da-ZmasTan, dedasTan 

da bolos SesaZlo moZaladesTan dakavSirebiT.  moZaladesTan dakavSirebuli SekiTxvebis seria 

SeiZleba Semdegnairad iyos Camoyalibebuli: `sad cxovrobs dedis megobari daviTi? ras ukeTebs 

is ojaxs?” `aris rame gansakuTrebuli, rasac is Sen gikeTebs?~ `aris iseTi rame, rasac daviTi 

akeTebs da Sen mogwons?~ `aris iseTi rame, rasac daviTi akeTebs da Sen ar mogwons?~ `aris iseTi 

rame, rasac daviTi dedaSens ukeTebs da Sen ar mogwons?   

daxuruli/identificirebadi SekiTxvebi 

gaiTvaliswineT gansxvaveba Tavisufal Txrobas da dadasturebas/damowmebas Soris. 

Tavisufali Txrobisas dakiTxvis mwarmoebeli piri ubralod ekiTxeba bavSvs `ra moxda?” 
da bavSvi yveba detalebs. meore SemTxvevaSi ki dakiTxvis mwarmoebeli piri awvdis bavSvs 

sxvadasxva arCevans da bavSvi akeTebs swor arCevans. Sesabamisad, dakiTxvis mwarmoebeli piri 

awvdis bavSvs detalebs, romlebsac bavSvi ubralod an adasturebs, an uaryofs.53

yvelaze pirdapiri daxuruli tipis SekiTxva aris iseTi SekiTxva, romelzec pasuxi SeiZleba iyos 

mxolod ̀ ki~/`ara~. magaliTad, iseTi kiTxvebisgan gansxvavebiT, rogoricaa vin/ra/rodis, SekiTxvebi, 

romlebic moiTxovs ki/ara pasuxs, SeiZleba iyos zogadi (giTxra man rame?) an konkretuli (giTxra 

man, rom saidumlo Segenaxa?). SekiTxvebi, romlebic moiTxovs ki/ara pasuxs, SeiZleba gamoyenebuli 

iyos imisaTvis, rom moxdes bavSvisTvis garkveuli miniSnebis micema konkretul informaciasTan 

dakavSirebiT, romelic ar yofila ganxiluli (magaliTad: rame giTxra man?), an imisTvis, rom 

gadamowmdes, marTla aqvs Tu ara bavSvs raime saxis informacia (ici misi saxeli?).54kiSekiTxvebi, 

romlebic moiTxovs ki/ara pasuxs ar warmoadgens TavisTavad mimaniSnebel SekiTxvebs, magram 

es kiTxvebi SeiZleba iyos problemuri, Tu bavSvs aqvs garkveuli problemebi pasuxis gacemisas 

(magaliTad, midrekilia, yvela SekiTxvaze gasces ki/ara pasuxi) an saerTod ar surs pasuxebis 

gacema SekiTxvebze. 

SekiTxvebi, romlebic moiTxovs ki/ara pasuxs, Tavis mxriv, problemuria, vinaidan bavSvi 

SeiZleba dasmul SekiTxvebs scemdes dadebiT pasuxs, miaCndes ra, rom dadebiTi pasuxi 

misaRebi da sasurvelia. an bavSvs SeiZleba ar esmodes SekiTxva, magram mainc scemdes dadebiT 

pasuxs. kvlevebi Sereul Sedegs iZleva imis Taobaze, bavSvebi marTlac amJRavneben Tu 

ara mikerZoebas pasuxis gacemisas SekiTxvebze, romlebic moiTxovs ki/ara pasuxs. zogadad, 

dadasturebulia, rom bavSvebs ar uyvarT `ar vici” pasuxis gacema SekiTxvebze, romlebic 

moiTxovs ki/ara pasuxs. laboratoriuli kvlevebisas dadginda, rom bavSvebis pasuxebi 

amgvar kiTxvebze naklebad sworia, vidre SekiTxvebze Ria daboloebiT.55

kidev erTi SekiTxva, romelic potenciurad problemas warmoadgens, aris ZaldatanebiTi arCevanis 

SekiTxva, anu rodesac intervius mwarmoebeli piri bavSvs aZlevs garkveul pasuxebs da bavSvma 

unda airCios `swori” pasuxi (magaliTad: `perangi wiTeli Tu iyo lurji?~). iseve, rogorc 

SekiTxvebi, romlebic moiTxovs ki/ara pasuxs, ZaldatanebiTi arCevanis SekiTxvebic exmareba bavSvs 

detalebis gaxsenebaSi, magram aseve SeiZleba miawodos araswori informacia. rogorc SekiTxvebisas, 

romlebic moiTxovs ki/ara pasuxs, aseve imis gamo, rom bavSvebs ar uyvarT `ar vicis” Tqma, maT 
SeiZleba igrZnon, rom maT Zalas atanen da ubiZgeben arCevanis gakeTebisken im SemTxvevaSic ki, Tu 

maT ar ician swori pasuxi da maSinac, Tu arcerTi pasuxi swori ar aris. amave dros, gaxsovdeT, 

rom rodesac bavSvebs areulad vTavazobT CamonaTvals da am CamonaTvalidan raRacis arCevas, 

53 Lawrence W. Daly, MSc
54 Lawrence W. Daly, MSc
55 Lawrence W. Daly, MSc
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rogorc wesi, isini bolo variants irCeven.56

seqsualuri Zaladobis SesaZlo SemTxvevebis dros dakiTxvis mwarmoebelma pirma 

fokusirebuli SekiTxvebis ori tipi SeiZleba gamoiyenos. `arsebobs raime saidumlo Sens 

ojaxSi?” `rodisme SenTan uTamaSia TamaSebi . . . (saxeli)?~ es aris farTod gamoyenebuli 

SekiTxvebi, vinaidan bavSvebs xSirad eubnebian, rom seqsualuri Zaladoba aris specialuri 

saidumlo bavSvsa da moZalades Soris. moZaladem SeiZleba iZulebiT moipovos bavSvisgan 

TanamSromloba Zaladobriv qmedebaSi da es gaamarTlos TamaSiT.

saxelmZRvaneloebis umetesobaSi miTiTebulia, rom Tu aucilebelia iseTi SekiTxvebis dasma, 

romlebic ki/ara pasuxs moiTxovs, maSin kiTxvas Tan unda mohyves Ria daboloebis miniSnebebi; 

magaliTad, Tu dakiTxvis mwarmoebeli piri dasvams konkretul SekiTxvas, romelic ki/ara pasuxs 

moiTxovs, an ZaldatanebiTi arCevanis SekiTxvas, dakiTxvis mwarmoebelma pirma unda moayolos Ria 

daboloebis SekiTxva imisaTvis, rom moaxdinos konkretuli SekiTxviT SeTavazebuli savaraudo 

pasuxis minimalizacia. Tu bavSvis pasuxi SekiTxvaze `giTxra man, Tu ras moimoqmedebda, Tu Sen 

vinmes gaundobdi am ambavs?” aris `ki”, maSin dakiTxvis mwarmoebeli piris momdevno SekiTxva unda 

iyos `ra giTxra man?~57

mimaniSnebeli SekiTxvebi da savaraudo pasuxis Semcveli SekiTxvebi mimaniSnebeli SekiTxvebi da savaraudo pasuxis Semcveli SekiTxvebi 

bavSvebs ar unda davusvaT SekiTxva, sadac ukve swori savraudo pasuxia miTiTebuli an romelic 

Seicavs informacias iseT movlenebTan dakavSirebiT, romlebzec bavSvs jer ar ulaparakia. Tu 

dakiTxvis mwarmoebeli piri miawodebs detalebs, bevri detali SeiZleba ar iyos swori – isini 
SeiZleba wamoadgendnen dakiTxvis mwarmoebeli piris mikerZoebul mosazrebas an varauds. da 

Tu bavSvi avlens, rom is eTanxmeba miniSnebebs, vinaidan igi endoba dakiTxvis mwarmoebel pirs, 

radgan surs, daakmayofilos dakiTxvis mwarmoebeli piris survilebi an eWvi epareba sakuTar 

mexsierebaSi, maSin dakiTxvis mwarmoebeli piris mier naxsenebma detalebma SeiZleba daazianos 

bavSvis mexsiereba an konkretuli movlenis aRqma bavSvis mier.58

STagonebadoba/Cagoneba: STagonebadoba/Cagoneba: skolamdel asakSi bavSvebs uviTardebaT codnis SeZenis unarebi da iazreben 

imas, rom rwmena SeiZleba iyos mcdari. isini ukeTesad ansxvaveben movlenebs, romlebic maT 

piradad gadaxdaT, da movlenebs, romelTa Sesaxebac maT mouyvnen an romelTa Taobazec moismines 

an romlebic warmoidgines – am process wyaros monitoringiwyaros monitoringi ewodeba. mkvlevarebma daadgines 

kavSirebi asaksa da Cagonebas da wyaros monitoringis unarebis SeZenas Soris. miuxedavad imisa, 

rom individualuri gansxvavebebi Cagonebisken midrekilebaSi arsebobs yvela asakSi, zogadad, 

patara bavSvebze CagonebiTi zewola gansakuTrebul gavlenas axdens. amave dros, patara bavSvebs 

swamT, rom ufrosebma yvelaferi ician. ase rom skolamdeli asakis bavSvebis darwmuneba ufro 

advilia, rodesac maT dakiTxvas awarmoebs ufrosi, vidre rodesac maT kiTxvebs bavSvi usvams.59

garkveuli kvlevebi adgens, rom bavSvisTvis erTi da imave SekiTxvis dasma ramdenimejer dakiTxvis 

procesSi xSirad iwvevs bavSvis mier pasuxis Secvlas.60skolamdeli asakis bavSvebi gansakuTrebiT 

mowyvladni arian ganmeorebiTi dakiTxvis uaryofiTi efeqtis mimarT - bavSvebi fiqroben: ̀ pirveli 

pasuxi, romelic me gaveci, SeiZleba ar iyo swori da amitom mekiTxebian isini Tavidan da amitom 

unda Sevcvalo pasuxi am SekiTxvaze.”61kvlevebi amtkicebs, rom bavSvebi cvlian sakuTar pasuxs da 

ergebian dakiTxvis mwarmoebeli piris mier dasmul SekiTxvaSi savaraudod SeTavazebuli pasuxis 

versias, Tu maT ganmeorebiT usvamen erTsa da imave SekiTxvas. pirveli dakiTxvisas Canergili 

savaraudo pasuxebi bavSvebma gamoiyenes meore dakiTxvis warmoebisas. es ki imas niSnavs, rom 

Tu bavSvis dakiTxva Tavdapirvelad araswori meTodebis gamoyenebiT moxdeba, maSin am bavSvis 

`Cveneba” savse iqneba araswori informaciiT mTeli dakiTxvis procesSi.62

56 The Bridge of Reason and Logic in Interviewing and Investigating Child Sexual Abuse Allegations, Lawrence W. 
Daly, MSc., citing Walker et al., (1996).

57 Lawrence W. Daly, MSc
58 Ceci & Bruck, (2006).
59 Ceci, Ross, & Toglia, (1987).
60 Ceci & Bruck, (1995); Poole & White, (1991)
61 Bruck and Ceci (1995), p. 279
62 IPT Journal Volume 9 – 1997, Interviewing Methods and Hearsay Testimony in Suspected Child Sexual Abuse 

Cases: Questions of Accuracy, Judith K. Adams
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gamomZiebelma, romelic uaxlovdeba danaSaulis adgils, icis, rom xeli ar unda Seaxos sagnebs, 

iaraRs an iqve arsebul sxva nivTebs, vinaidan arsebobs mtkicebulebis ganadgurebis riski. magram 

gamomZieblebma, romlebic monawileobas iReben bavSvze Zaladobis saqmeebSi, ar ician dakiTxvis 

sakuTari meTodebis potenciuri zianis Taobaze, anu ramdenad anadgurebs es saqmisTvis mniSvnelovan 

mtkicebulebas – bavSvis Cvenebas.63

dakiTxvis araswori teqnikadakiTxvis araswori teqnika: : jildos dapireba an dasjis muqara; socialuri zemoqmedeba – 
bavSvisTvis imis Tqma, rom sxvebi ase amboben; mimaniSnebeli an wamyvani SekiTxvebis dasma; iseTi 

informaciis gamJRavneba, romelic bavSvs ar gaumxelia; spekulirebis waxaliseba – SekiTxva imis 
Taobaze, Tu ra SeiZleba momxdariyo; TamaSis waxaliseba.

bavSvma SeiZleba gamoavlinos winaaRmdegoba dakiTxvis warmoebisas – magaliTad, moityuos, 

rom raRac ar axsovs, ar axsenos raime, Secvalos sakiTxi, gaazviados garemoebebi, gamoiyenos 

gansxvavebuli taqtika (gaxumreba an saWiro oTaxSi gasvlis moTxovna imisaTvis, rom ubralod 

xeli SeuSalos dakiTxvis process) da a.S.64bavSvi am meTodebs imisaTvis iyenebs, rom Tavi 

aaridos garkveuli informaciis gacemas sxvadasxva mizezis gamo. mas SeiZleba ar moswondes 

dakiTxvis mwarmoebeli piri, misTvis sakiTxi SeiZleba Zalian mgZnobiare iyos, SeiZleba mas 

hqondes kritikis an pasuxismgeblobis SiSi an SeiZleba ubralod brazis gamo imoqmedos bavSvma 

amgvarad. samwuxarod, ar arsebobs sruli garantia imisa, rom bavSvis dakiTxva iqneba miznobrivi. 

erTaderTi, rac dakiTxvis mwarmoebel pirs SeuZlia gaakeTos, aris is, rom dakiTxvis procesi 

maqsimalurad azrianad aqcios dakiTxvis swori meTodebis gamoyenebiT. 

,,ramdenime Tvis win me damewera saqme, sadac policiis oficerma gamoavlina sakuTari sulswrafoba, 

SesTavaza bavSvs pasuxebi mimaniSnebeli, ZaldatanebiTi SekiTxvebis ganmeorebiT dasmiT, rogoricaa, 

magaliTad: 

k: ase rom Sen ambob, rom raRac binZuri raRaceebi moxda. sad, aq moxda?  

p: ah . . .

k: mis saZinebel oTaxSi? 

rodesac me davkiTxe policiis oficeri, SevekiTxe, Tu ratom ar Sewyvita man dakiTxvis procesi 

da ar ganaaxla dakiTxva momdevno dRes. man ki mipasuxa, rom bavSvma da dedamisma Sori gza 

gamoiares manqaniT, rom dakiTxvaze mosuliyvnen da swored amitom miiCnia man saWirod bavSvze 

zewola. aqve mogawodebT ramdenime magaliTs: 

k: kargi, magram saWiroa, rom damelaparako da momiyve, Tu ra moxda. 

k: ratom ar momiyvebi imas, rac dedaSens uTxari; ase ar mogiwevs bevr rameze fiqri; ubralod 

igive miTxari, rac dedas uTxari im dRes.

amasTanave, me vkiTxe dakiTxvis mwarmoebel pirs, Tu ratom ar gadaiRo videoze bavSvis dakiTxvis 

procesi.man kidev bevri gamamarTlebeli argumenti moitana, magram Zalze samwuxaroa is faqti, 

rom policiis oficeri Tavad ver acnobierebs, Tu ramdenad uxeSad da cudad ganaxorciela 

dakiTxvis procedura. aucilebelia, rom ganisazRvros da aRmoifxvras is mizezi, rac iwvevs 

bavSvSi winaaRmdegobas isaubros, magram amisTvis arsebobs swori da araswori meTodebi. Cemi 

azriT, procesis mwarmoeblebi Tvlian, rom maT unda moipovon aRiareba bavSvisgan – miuxedavad 
yvelafrisa. magaliTSi, romelic me axla moviyvane, policiis oficerma dakiTxvis procesi 

ramdenimejer mikerZoebiT awarmoa; amis magaliTebia: 

intervius videoCanaweris argakeTeba, audioCanaweris SerCeviT gakeTeba imisaTvis, rom 1. 
Tavi aarido dakiTxvis mimdinareobis demonstrirebas;

dakiTxvis procesSi mimaniSnebeli pasuxis Semcveli SekiTxvebis ramdenimejer gamoyeneba, 2. 
rac cvlis dakiTxvis bunebas; 

Zalauflebis gadaWarbeba da dakiTxvis procesis ZaliT gagrZeleba im SemTxvevaSic ki, Tu 3. 
bavSvi pirdapir ambobs, rom mas iq yofna aRar unda;

63 IPT Journal Volume 9 – 1997, Interviewing Methods and Hearsay Testimony in Suspected Child Sexual Abuse 
Cases: Questions of Accuracy, Judith K. Adams

64  Lawrence W. Daly, MSc, citing Morrison, J., (2008), p.189. 
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dedis daswreba dakiTxvaze- es SeiZleba swored is mizeziiyo, ratomac ar surda bavSvs 4. 
saubari.65

bavSvTa janmrTelobis da kacobriobis ganviTarebis erovnuli institutis bavSvTa janmrTelobis da kacobriobis ganviTarebis erovnuli institutis (NICHD) (NICHD) oqmi:oqmi:

bavSvTa janmrTelobis da kacobriobis ganviTarebis erovnuli institutis (NICHD)66 struqturirebuli 

dakiTxvis oqmi pirvelad 2000 wels gamoqveynda imisaTvis, rom Zaladobis msxverpli bavSvis 

dakiTxvis procesSi praqtikaSi asaxuliyo profesiuli rekomendaciebi. esoqmi SemuSavebuli iyos 

iel orbaqis, maikl lambis da maTi kolegebis mier da efuZneboda dakiTxvis efeqtiani meTodebis 

intensiur kvlevas. eqspertebis umetesobas miaCnia, rom oqmi warmoadgens `oqros standarts” 
dakiTxvis procesSi, vinaidan igi efuZneba seriozul kvlevas, rac ar yofila gamoyenebuli 

warsulSi sxva oqmebis SemuSavebisas.67damoukidebeli kvlevebisas informacia mopovebuli iyo oTx 

sxvadasxva qveyanaSi (aSS; gaerTianebuli samefo; israeli da kanada); am kvlevebisas dadginda, rom 

bavSvTa janmrTelobis da kacobriobis ganviTarebis erovnuli institutis oqmis gamoyenebisas 

dakiTxvis Sedegad xdeba ufro kargi informaciis mopoveba, vidre maSin, rodesac es oqmi 

ar gamoiyeneba.68kvlevebma daadgina, rom oqmis gamoyenebiT warmoebuli dakiTxvisas miRebuli 

infomracia aris swori, detaluri, sando da ufro martivia, procesSi gansazRvro Zaladobis 

arsebuli da SesaZlo scenarebi. erT-erTi kvlevis dros dadginda, rom braldebis wayenebis 

maCvenebeli 1.52-jer maRali iyo, rodesac dakiTxvis dros gamoiyeneboda NICHD oqmi.69

`struqturirebuliNICHD oqmi xelmZRvanelobas uwevs dakiTxvis mwarmoebel pirs dakiTxvis 

yvela etapze, axdens Tavisufali azrovnebis ilustrirebas, riTac xdeba dakiTxvis dros 

maqsimaluri informaciis mopoveba.”70

NICHD standartuli oqmi pirvelad Seiqmna im bavSvebis dakiTxvisTvis, romlebic savaraudod 

iyvnen seqsualuri Zaladobis msxverplebi – magram misi struqtura da principebi SeiZleba 

gamoyenebuli iyos nebismieri danaSaulis Sedegad dazaralebuli bavSvis dasakiTxad,aseve im 

bavSvebis SemTxvevaSi, romlebic arian danaSaulis mowmeebi – maT Soris meuRleebs Soris momxdari 

danaSaulisa.71oqmis kidev erTi versia iqna SemuSavebuli, romelic gamoiyeneba im bavSvebisaTvis, 

romlebmac savaraudod Caidines danaSauli.72

oqmis qarTuli versia, romelic mowodebulia arasamTavrobo organizacia – sazogadoebrivi 
jandacvis fondis mier, Tan erTvis masalebs. 

65 IPT Volume 18 – 2009, The Bridge of Reason and Logic in Interviewing and Investigating Child Sexual Abuse 
Allegations, Lawrence W. Daly, MSc

66   NICHD is a USA-based research institution originally established to investigate broad aspects of human develop-
ment as a means of understanding developmental disabilities.  Currently, the NICHD conducts and supports re-
search on all stages of human development to better understand child, adult, family, and community health.  More 
information is available at: http://www.nichd.nih.gov/about/overview/

67  Cite – Daly – and others.
68  Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with 

children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Michael E. Lamb, Yael Orbach, 
Irit Hershkowitz, Phillip W. Esplin, and Dvora Horowitz

69 NICHD Protocol: Cutting Edge Practice for Investigative Interviews with Children  Mireille Cyr, Ph.D., Professor, 
Department of Psychology, Université de Montréal  Presentation given at the Child Advocacy Centres Knowledge 
Exchange 2011, Ottawa, February 28, 2011, p.3

70  Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with 
children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Michael E. Lamb, Yael Orbach, 
Irit Hershkowitz, Phillip W. Esplin, and Dvora Horowitz

71 NICHD Protocol: Cutting Edge Practice for Investigative Interviews with Children  Mireille Cyr, Ph.D., Professor, 
Department of Psychology, Université de Montréal  Presentation given at the Child Advocacy Centres Knowledge 
Exchange 2011, Ottawa, February 28, 2011, p.2

72  Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with 
children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Michael E. Lamb, Yael Orbach, 
Irit Hershkowitz, Phillip W. Esplin, and Dvora Horowitz
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(iiiiii) bavSvebi sasamarTloSi) bavSvebi sasamarTloSi

sasamarTlo bevri zrdasruli adamianisTvisac ki saSiS garemoswarmoadgens. bavSvebisaTvis es 

kidev ufro saSiSi adgilia. amas emateba isic, rom sasamarTloSi bavSvebs uwevT im adamianebTan 

dapirispireba, vinc maT tkivili miayena an Caidina danaSauli, romlis mowmec gaxda bavSvi. amave dros, 

dazaralebuli an mowme bavSvi, romelic gamoZaxebulia sasamarTloSi, iZulebulia oficialurad 

Cacmuli zrdasruli adamianebis winaSe moyves saSiSi an uxerxuli detalebi Zaladobrivi 

an seqsualuri aqtis Sesaxeb, romelic man ganicada an romlis mowmec gaxda. oficialurad 

gamowyobili zrdasruli adamianebi usvamen mas SekiTxvebs da am adamianebs, rogorc wesi, ar aqvT 

gavlili specialuri swavleba bavSvis sworad dakiTxvis teqnikaSi.73swored am realobas exeba 

kanonis modelis specialuri debulebebi sasamarTlo darbazis da bavSvis Cvenebis Taobaze.

sasamarTlosasamarTlo

yvelaze mniSvnelovani, rac SeiZleba gakeTdes bavSvisTvis sasamarTlo sxdomisTvismis mosamzadeblad, 

aris bavSvisTvis sasamarTlo darbazis gacnoba procedurebis dawyebamde. bavSvisTvis carieli 

sasamarTlo darbazis Cveneba da miTiTeba, Tu sad isxdebian sxvebi, aseve am sxvebis funqciebis 

ganmartebac Zalian mniSvnelovania. asevesaWiroa mSoblebis da damxmare pirebis savaraudo 

adgilebis miTiTeba. bavSvs unda ganemartos mosamarTlis roli da misi adgili sasamarTlo 

darbazSi. dazaralebulma da mowme bavSvma mosamarTle SeiZleba Seadaros maswavlebels, romelic 

yuradRebas aqcevs sasamarTlo darbazSi qcevis wesebs. bavSvs aseve unda ganemartos advokatebis 

funqcia, isic unda mieTiTos, rom advokatebma da sxva pirebma SeiZleba erTmaneTs saubari 

gaawyvetinon, Tu CaTvlian,rom SekiTxva an komentari iyo usamarTlo da Semdeg mosamarTlem unda 

gadawyvitos, iyo Tu ara es samarTliani.74am gziT bavSvi kargad iqneba momzadebuli procesisaTvis 

da ar daibneva da ar SeSindeba, Tu misi Cveneba gaxdeba advokatis mxridan protestis gamoxatvis an 

kamaTis sagani. Tu sasamarTlo procesSi monawileoben nafici msajulebi,bavSvebs unda ganemartoT 

maTi ZiriTadi funqciebi da mieTiToT adgili, sadac isini isxdebian.

`carieli sasamarTlo darbazi aZlevs bavSvs saSualebas, gaecnos darbazis wyobas maSin, 

rodesac es garemo ar aris damTrgunveli (ar arian gansasjeli da mosamarTle da bavSvs 

aqvs saSualeba, dajdes mowmis skamze da ilaparakos mikrofonSi auditoriis gareSe).”75

mowme da dazaralebul bavSvsSeiZleba misTvis gasagebi formiT miewodos informacia procesis 

Sesaxeb, sanam is sasamarTlos winaSe wardgeba.es informacia exeba sasamarTlo process, mTavar 

monawile pirebs da sasamarTlo darbazSi qcevis ZiriTad wesebs.

hong-kongSi, CineTSi, mowmis mxardaWeris programaSi 1997 wels gamoqveynda `mowme bavSvis 

krebuli,” raTa Semcirebuliyo bavSvis mRelvareba sasamarTlo procesTan dakavSirebiT. 

gaerTianebul samefoSi bavSvis mimarT Zaladobis aRmofxvris erovnulma sazogadoebam 

bavSvis dacvaze momuSave sxva arasamTavrobo organizaciebTan da sisxlis samarTlis 

marTlmsajulebis sxva warmomadgenlebTan erTad gamoaqveyna masalebi saTauriT ̀ axalgazrda 

mowmis saxelmZRvanelo”.es dokumenti xels uwyobs mowme bavSvs da axalgazrda mowmeebs, 

moemzadon sasamarTloSi mowmed gamosasvlelad. es masalebi aseve moicavs mowme bavSvebisTvis 

bukletebs asakobrivi jgufebis mixedviT, buklets mSoblebisTvis, saxelmZRvanelos 

im adamianebisTvis, vinc amzadebs mowme bavSvebs sasamarTloSi gamosasvlelad, da aseve 

videomasalas bavSvebisaTvis, romelsac hqvia `Cvenebis micema: rogor xdeba es?”76

sasamarTloprocesis monawileebs xSirad didi xnis ganmavlobaSi uwevT lodini da es gansakuTrebiT 

exeba mowmeebs da dazaralebulebs. xangrZlivi lodini SeiZleba gansakuTrebiT rTuli iyos 

bavSvisTvis. imisaTvis, rom SevamciroT mowme da dazaralebuli bavSvis stresi da diskomforti,  

kanonis modelis 24-e muxli adgens specialuri mosacdeli oTaxebis mowyobis aucileblobas, sadac 

bavSvebis danaxva SeuZlebelia braldebulis an gansasjelis mier da sadac isini imyofebian ufrosi 

mowmeebisgan gancalkevebiT. am oTaxebSi unda iyos Seqmnili bavSvisadmi keTilganwyobili garemo, 

isini aRWurvili unda iyos Sesabamisi avejiT, damoukidebeli abazaniT da stresis damTrgunveli 

TamaSebiT da saTamaSoebiT. aseve, gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces bavSvis mier Cvenebis 

micemis dagegmvas ise, rom xeli ar SeeSalos bavSvis swavlis, kvebis da Zilis ganrigs. 

73  Children in the Courtroom, Challenges for Lawyers and Judges, 2nd Ed. P., 124 (2009).
74  Bourg carter, p. 139
75  Bourg Carter p. 139

76  UNODC handbook, p.72.
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kanonismodelis 26-e muxli adgens: 

kompetenturi magistrati mosamarTle an mosamarTle valdebulia, darwmundes, rom yvela kompetenturi magistrati mosamarTle an mosamarTle valdebulia, darwmundes, rom yvela 

Sesabamisi zoma iqna miRebuli mowme da dazaralebuli bavSvisaTvis, raTa maT sasamarTlo Sesabamisi zoma iqna miRebuli mowme da dazaralebuli bavSvisaTvis, raTa maT sasamarTlo 

darbazSi Tavi komfortulad igrZnon, rogoricaa, magaliTad, iseTi savarZliT uzrunvelyofa, darbazSi Tavi komfortulad igrZnon, rogoricaa, magaliTad, iseTi savarZliT uzrunvelyofa, 

romlis skami iweva zeviT/qveviT, an garkveuli fizikuri naklis mqone bavSvisTvis specialuri romlis skami iweva zeviT/qveviT, an garkveuli fizikuri naklis mqone bavSvisTvis specialuri 

pirobebis Seqmna da sxv.pirobebis Seqmna da sxv.

sasamarTlo darbazSi skamebi unda ganlagdes ise, rom bavSvi rac SeiZleba axlos ijdes sasamarTlo darbazSi skamebi unda ganlagdes ise, rom bavSvi rac SeiZleba axlos ijdes 

mSoblebTan an warmomadgenelTan Tu advokatTan mTeli procesis ganmavlobaSi.mSoblebTan an warmomadgenelTan Tu advokatTan mTeli procesis ganmavlobaSi.

sasamarTloprocesis oficialuri garemo SeiZleba bavSvs aSinebdes. miuxedavad imisa, rom 

arsebobs mosazreba, rom aseTma oficialurmagaremom SeiZleba gamoiwvios pativiscema 

marTlmsajulebis sistemis mimarT, bavSvebisTvis es garemo mainc damTrgunvelia da SeiZleba 

SezRudos saubris survili.bavSvze orientirebuli pirobebis naklebobam(rogoricaa, 

magaliTad, Sesabamisi savarZeli, mowmis adgilas swor simaRleze ganTavsebuli mikrofoni, ise, 

rom bavSvis laparaki darbazSi yvelasTvis gasagebi iyos, gansakuTrebiT ki mosamarTlisTvis 

da nafici msajulebisTvis), aseve aseTi pirobebis ararsebobam SeiZleba gamoiwvios bavSvis 

mier saukeTeso mtkicebulebis micemisgan Tavis Sekaveba. es SeiZleba gamowveuli iyos 

mosamarTleebis da procesis sxva warmoamdgenlebis oficialuri CacmulobiTac.77

rekomendebulia sasamarTlo darbazis oficialurimaxasiaTeblebis Semsubuqeba bavSvisTvis. 

magaliTad, monawileebi (maT Soris mosamarTle da mowme bavSvi) erT doneze unda isxdnen, 

mantiebi SeiZleba Seicvalos naklebad oficialuri CacmulobiT.

Cveneba Cveneba 

kanonis modeli sasamarTlosgan aseve moiTxovs, rom: 

mowme an dazaralebuli bavSvis mier Cvenebis micemis procedura ganxorcieldes bavSvisaTvis 

advilad gasageb enaze.78

SekiTxvebi, romlebsac bavSvs dausvamen dakiTxvis dros, unda Camoyalibdes bavSvis asakis da 

ganviTarebis donis gaTvaliswinebiT, misTvis gasageb da misaReb enaze.

bavSvs ar unda mosTxovon misi nebis sawinaaRmdegod an misi mSoblebis an warmomadgenlis bavSvs ar unda mosTxovon misi nebis sawinaaRmdegod an misi mSoblebis an warmomadgenlis 

informirebis gareSe Cvenebis micema. bavSvis mSoblebi da warmomadgeneli unda iyvnen bavSvTan informirebis gareSe Cvenebis micema. bavSvis mSoblebi da warmomadgeneli unda iyvnen bavSvTan 

erTad, garda Semdegi SemTxvevebisa: Tu isini arian moZaladeebi an danaSaulis Camdeni pirebi, an erTad, garda Semdegi SemTxvevebisa: Tu isini arian moZaladeebi an danaSaulis Camdeni pirebi, an 

Tu bavSvi gamoxatavs garkveul mRelvarebas maT monawileobasTan dakavSirebiT, an sasamarTlo Tu bavSvi gamoxatavs garkveul mRelvarebas maT monawileobasTan dakavSirebiT, an sasamarTlo 

miiCnevs, rom mSoblebis aryofna mniSvnelovania bavSvis saukeTeso interesebisTvis.miiCnevs, rom mSoblebis aryofna mniSvnelovania bavSvis saukeTeso interesebisTvis.7979

bavSvma Cveneba unda misces emociurad komfortul garemoSi. 

rogorc ukve aRvniSneT, konvenciis me-12 muxlis me-2 punqtiT garantirebulia mosmenis ufleba. 

magram es ufleba ar aris SeuzRudavi: me-12 muxli ganmartavs, rom es ufleba gamoyenebuli 

unda iyos `erovnuli kanonmdeblobis procedurebis Sesabamisad”.80eses miTiTeba uzrunvelyofs, 

rom erovnuli kanonmdeblobiT mxolod kompetenturi Cvenebis daSveba moxdes sasamarTloSi 

mtkicebulebad.81

imisaTvis, rom Cveneba kompetenturad CaiTvalos, mowmes, rogorc wesi, moeTxoveba Semdegi: 

adekvaturi codna da unari, daimaxsovros informacia; movlenebis adekvaturad Sefaseba da 

am movlenebTan dakavSirebuli informaciis sworad gadmocema; simarTlesa da tyuils Soris 

gansxvavebis codna; simarTlis Tqmis danapirebis mniSvnelobis gaazreba; da tyuilis Tqmis 

potenciuri Sedegebis aRqma.82Tu bavSvis dakiTxvis mwarmoebeli piri sworad afasebs bavSvis 

unarebs dakiTxvis procesSi, maSin bavSvis gamosvla sasamarTlo procesze iqneba kompetenturi. 

77  Commentary – Model Law, art. 26, para 2.
78  Model law, Article 12.
79  Model Law, Art. 20(5).
80  Model Law, commentary to Art. 20, para 1.
81  Model law, Art 20, commentary, paras 2-4.
82  See: Children in the Courtroom: Challenges for Lawyers and Judges,  2nd. Ed. Sherrie Bourg Carter, p. 3 (2009).
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dakiTxvis procesis kvlevebma daadgina, rom oTxi wlis da meti asakis bavSvebs aqvT unari, iyvnen 

kompetenturi mowmeebi im SemTxvevaSi, Tu `maTi dakiTxva xdeba maTi ganviTarebis Sesaferisi 

meTodebiT”.83

Cveulebriv, mowmes sasamarTloSi moeTxoveba dados fici rom ityvis mxolod simarTles. 

ficis dadebis procedura xazs usvams proceduris seriozulobas, simarTlis mniSvnelobas da 

gansazRvravs rom tyuilis Tqma dasjadi qmedebaa. kanonis modeli mosamarTles aniWebs diskreciul 

uflebas, ficis dadebis moTxovna gaauqmos bavSvi mowmisTvis, Tu aSkarad Cans, rom mas ar esmis 

ficis dadebis mniSvneloba. ficis dadebis nacvlad bavSvma SeiZleba mogvces dapireba, rom ityvis 

simarTles. Sesabamisad, bavSvis winaaRmdeg sisxlis samarTlebrivi devna ar unda daiwyos, Tu igi 

mcdar Cvenebas miscems.84

usafuZvlo iqneba, gvjerodes, rom bavSvs SeiZleba esmodes tyuili Cvenebis micemis Sedegebi. 

magram ar aris usafuZvlo, rom kompetenturma bavSvma gamoavlinos asakis Sesabamisi codna, 

Tu ra Sedegi SeiZleba dadges bavSvisTvis da aseve im pirisTvis, vis Taobazec iqneba tyuili 

Cveneba micemuli da Tu is ityvis, rom moxda raRac, rac ar Seesabameba simarTles. bavSvebma unda 

moaxdinon imis demonstrireba, rom maT esmiT, rom is adamianebi, romlebic ityuebian, isjebian da 

problemebi eqmnebaT da rom tyuilma SeiZleba daazaralos sxva adamiani. modeluri SekiTxvebi, 

romlebic exeba am sakiTxis, moicavs Semdegs: 

tyuilis Tqma sworia Tu araswori? • 

ra emarTebaT im adamianebs, visac tyuilis TqmaSi gamoiWeren? • 

ra moxdeba im SemTxvevaSi, Tu Seni maswavlebeli gamoiWers Sens Tanaklasels tyuilis • 
TqmaSi skolaSi?85

mniSvnelovania, gvaxsovdes, rom bavSvi iZleva mtkicebulebas ficis gareSe, magram amas ar 

unda hqondes gavlena imaze, Tu rogor gaiTvaliswinebs amas sasamarTlo. . . magram faqti, rom 

bavSvs SeiZleba srulad ar hqondes gaazrebuli simarTlis Tqmis pasuxismgebloba, romelic 

ficis dadebaSi devs, SeiZleba gamoyenebuli iyos mxareebis mier rogorc bavSvis simwifis 

ganmsazRvreli da aqedan ganisazRvros is wona, ra wonac mieniWeba msgavs mtkicebulebas.86

`dakiTxvis mwarmoebeli piri, rogorc wesi, ekiTxeba bavSvs, Tu icis man gansxvaveba 

simarTlesa da tyuils Soris. magram bavSvisaTvis Txovna, rom man Camoayalibos gansxvaveba 

or koncefcias Soris, ufro rTuli amocanaa, vidre SekiTxva imisa, Tu ras niSnavs es ori 

termini damoukideblad. sxva sityvebiT rom vTqvaT,aseTi formiT Camoyalibebuli SekiTxva: 

`ras niSnavs simarTlis Tqma?” da`ras niSnavs tyuilis Tqma?”ufro misaRebi SekiTxvebia 
bavSvis ganviTarebis donisTvis, vidre SekiTxva: `ra gansxvavebaa simarTlesa da tyuils 

Soris?”87

kanonis modelis muxli 20(1) ambobs, rom bavSvi iTvleba unarian mowmed, Tu sxva ram ar aris 

damtkicebuli Sesabamisi gamokvleviT.

bavSvis Cveneba ar unda iyos miCneuli usafuZvlod an arasandod mxolod misi asakis gamo.aq 

unda moxdes imis gamokvleva, Tu ramdenad aZlevs  misi asaki da simwife  mas saSualebas, misces 

kompetenturi da sando Cveneba”.88

21-e muxli adgens:

bavSvis kompetenciis Semowmeba SeiZleba moxdes mxolod im SemTxvevaSi, Tu sasamarTlo 1. 

daadgens, rom amisaTvis gardauvali mizezi arsebobs. aseTi gadawyvetilebis miRebis mizezi 

unda dasabuTdes da Caiweros sasamarTlos mier. imis gadawyvetisas, unda Cautardes Tu 

ara bavSvs kompetenturobis gamokvleva, bavSvis saukeTeso interesi unda iyos upirvelesad 

gaTvaliswinebuli.

83  Bourg Carter, p. 4-5.
84  Model Law, Article 22.
85  Bourg Carter, p. 11-12.
86  Model Law, Article 22, para. 3
87  Bourg Carter, p. 7
88  Model Law, Art. 20(1).
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kompetenciis Semowmeba emsaxureba imis dadgenas, esmis Tu ara bavSvs misTvis dasmuli 2. 

SekiTxvebi enaze, romelic bavSvisTvis gasagebia, da aseve simarTlis Tqmis mniSvneloba. 

mxolod bavSvis asaki ar aris is mizezi, romlis safuZvelzec SeiZleba moTxovnili iyos 

kompetenciis Semowmeba.   

rodesac Cvenebis misacemad sasamarTloSi gamoZaxebuli mowme piris, ara mxolod bavSvis, 

kompetenciis sakiTxi dgeba mxaris mier, miuxedavad imisa, am pirs dadebuli aqvs Tu ara fici 

da nebismier SemTxvevaSi rodesac 12 welze qvemoT asakis bavSvis Cveneba aris daSvebuli, 

SeiZleba dainiSnos eqsperti imisaTvis, rom man misces Cveneba bavSvis an piris inteleqtualur 

da emociur mzadyofnaze, ara aqvs mniSvneloba, es Cveneba ficis qveS aris micemuli Tu 

ara. eqsperts SeiZleba ganesazRvros sxvadasxva davaleba: Seafasos bavSvis unari, misces 

Cveneba an Seafasos mis mier micemuli Cvenebis sandooba. seqsualuri Zaladobis SemTxvevebSi 

eqspertma SeiZleba misces Cveneba imis Taobaze, Tu ramdenad Seesabameba bavSvis qceva da 

emociuri mdgomareoba SesaZlo Seuracxyofas. eqsperti SeiZleba mowveuli iyos imisaTvis, 

rom Seafasos bavSvis inteleqtualuri miRwevebi, gonebrivi unarebi da emociuri simwife, 

bavSvis zogadi ganviTarebis done sxva imave asakis bavSvebTan SedarebiT, bavSvis qcevis 

Sesabamisoba seqsualuri Zaladobis msxverpli imave asakis bavSvis qcevasTan, seqsualuri 

Zaladobis msxverpli bavSvis simptomatika, Seuracxyofis braldebis sandooba, gamxelis da 

uaris Tqmis formebi, bavSvis kompetencia, misces Cveneba sasamarTloSi da Seuracxmyofeli 

incidentis aRqma an maxsovroba[...] rodesac eqsperti daniSnulia erTi mxaris mier, arsebobs 

riski, rom sxva eqsperti iqneba daniSnuli meore mxaris mier, rac kidev ufro zrdis bavSvis 

dakiTxvaTa raodenobas. rekomendebulia sasamarTlos mier daniSnuli eqspertis gamoyeneba, 

raTa aseTi riski Tavidan iqnes acilebuli.89

damcavi RonisZiebebidamcavi RonisZiebebi

kanonismodelis 28-e muxli adgens, rom bavSvis an misi warmomadgenlis moTxovnis SemTxvevaSi 

sasamarTlom unda gamoiyenos RonisZiebebi, `romlebic daicavs bavSvis piradi cxovrebis 

xelSeuxeblobas da mis fizikur da fsiqikur janmrTelobas da moaxdens meoradi viqtimizaciis 

prevencias[.]”  

am RonisZiebebSi SeiZleba Sevides: 

sajaro Canaweridan bavSvis vinaobis an identificirebis sxva saSualebis amoSla;

advokatisaTvis bavSvis vinaobis gamxelis akrZalva, aseve nebismieri informaciis an masalebis 

gamJRavneba, romlebiTac SesaZlebelia bavSvis identificireba; 

bavSvis maidentificirebeli nebismieri informaciis gaumJRavnebloba; 

bavSvisTvis fsevdonimis an nomris miniWeba; 

bavSvis fizikuri aRweris an maxasiaTeblebis gaumJRavnebloba, maT Soris Cvenebis micemisas: 

daburuli damcavis ukan Cvenebis micema; gamokvlevis Catareba sxva adgilas da pirdapiri 

translireba sasamarTlo darbazSi Sesabamisi teqnikuri saSualebebiT; mowme bavSvis videodakiTxva 

sasamarTlo procesamde, romelsac eswreba braldebulis advokati, romelsac hqonda saSualeba, 

monawileoba mieRo bavSvis gamokiTxvaSi; 

daxuruli sasamarTlo mosmenis Catareba;

brZanebis gacema braldebulis sasamarTlo darbazidan droebiT gayvanis Taobaze, Tu bavSvi uars 

ambobs misi TandaswrebiT Cvenebis micemaze an Tu garemoebebi miuTiTebs, rom bavSvma SesaZloa 

ar Tqvas simarTle am piris darbazSi yofnis SemTxvevaSi. aseTdrosbraldebulis advokati unda 

darCes sasamarTlo darbazSi da dakiTxos bavSvi;

Sesvenebis daSveba bavSvis mier Cvenebis micemis procesSi;

sasamarTlo sxdomis bavSvis asakis da simwifis Sesabamis dros daniSvna; 

89  UNODC Handbook, p. 27, (d)
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nebismieri sxva RonisZiebebis gatareba, romlebsac sasamarTlo miiCnevs saWirod, zogierT 

SemTxvevaSi, Tu saWiroeba moiTxovs, anonimuroba, Tu es SesabamisobaSia bavSvis saukeTeso 

interesebTan da braldebulis uflebebTan.90

bavSvsa da braldebuls Soris ekranis gamoyeneba xSirad ufro iafi jdeba, vidre dakiTxvis 

procesis distanciuri satelevizio saSualebebiT translireba. sxvadasxva iurisdiqciaSi 

sxvadasxva saxis ekranebi gamoiyeneba, magaliTad, mosaxsneli, daburuli barieri, romelic 

xels SeuSlis bavSvis da braldebulis komunikacias, calmxrivi sarke, romelic saSualebas 

aZlevs braldebuls, dainaxos bavSvi, bavSvma ki is ver dainaxos, an mosaxsneli daburuli 

barieri videokameriT, romelic gadascems bavSvis gamosaxulebas televizorSi, romelsac 

xedavs braldebuli[…]; mosamarTleebma SeiZleba dauSvan iseTi saSualeba, rogoricaa 

bavSvis, misi mSoblis an kanonieri warmomadgenlis moTxovnis safuZvelze braldebulis 

sasamarTlo darbazidan gayvana maSin, rodesac bavSvi iZleva Cvenebas.aseT SemTxvevaSi 

braldebuls, rogorc wesi, aZleven saSualebas, Tvali miadevnos bavSvis Cvenebas monitorze 

sxva oTaxidan.91

advokati unda icnobdes saerTaSoriso kanonmdeblobiT gansazRvrul damcav meqanizmebs – 
konvenciiT da kanonis modeliT dadgenil normebs. Suamdgomloba, romelic advokatma SeiZleba 

waradginosdazaralebuli da mowme bavSvebis monawileobiT saqmis warmoebisas, moicavs Semdegs:

Suamdgomloba ficis dadebis gauqmebis Taobaze imis dapirebiT, rom ityvis mxolod • 
simarTles;

sasamarTlo darbazis modificirebis Suamdgomloba imisaTvis, rom bavSvis saWiroebebi • 
iyos dakmayofilebuli, rogoricaa, magaliTad, bavSvis zomis magida da skamebi, bavSvis 

skamis ise dadgma, rom pirdapir ar xedavdes gansasjels, an Cvenebis micema ekranis da 

winaRobis miRma; 

damxmare piris sasamarTlo darbazSi daSveba bavSvis mier Cvenebis micemis procesSi;• 

sazogadoebisaTvis sasamarTlo sxdomis daxurulad gamocxadeba.• 92

normalur pirobebSi, rodesac mowme iZleva Cvenebas, mas eqneba pirdapiri vizualuri kontaqti 

gansasjelTan.bavSvi mowmisaTvis, gansakuTrebiT ki bavSvze savaraudo Zaladobis SemTxvevebSi, 

aseTi vizualuri kontaqtis damyareba SeiZleba travmis momgvreli iyos. 

bavSvsa da SesaZlo moZalades Soris vizualuri kontaqtis prevencia warmoSobs 

sasamarTloSi braldebulis identificirebis sakiTxs.sasamarTloSi identificireba bevr 

samarTlebriv sistemaSi warmoadgens udanaSaulobis prezumfciis ganmtkicebas.ase rom es 

aris standartuli procedura, rom mowme, romelic garkveul brals uyenebs braldebuls, 

valdebulia, moaxdinos misi identificireba sasamarTlo darbazSi. identificirebis yvelaze 

miRebuli forma vizualuria. mowmes ekiTxebian, Tu xedavs igi im pirssasamarTlo darbazSi, 

viszec saubrobs, da Tu mowme dadebiT pasuxs iZleva, maSin mas sTxoven, miuTiTos am pirze. 

imisaTvis, rom moxdes aseTi dramatuli gavlenis da SesaZlo travmis Tavidan acileba, 

rekomendebulia, rom braldebulis identificireba bavSvis mier moxdes mas Semdeg, rac is 

daasrulebs Cvenebis micemas.bavSvs ar unda mosTxovon, rom Cvenebis micemis Semdeg darCes 

darbazSi, sadac braldebulic imyofeba, Tu es aucilebeli ar aris saqmisaTvis.93

jvaredini dakiTxva: jvaredini dakiTxva: 

sadac es SesaZlebelia, da Sesabamisi wesebis dacviT, magistratma mosamarTlem an mosamarTlem 

ar unda dauSvas bavSvi mowmis an dazaralebulis jvaredini dakiTxva gansasjelis mier. aseTi 

jvaredini dakiTxva unda ganxorcieldes advokatis mier magistrati mosamarTlis an mosamarTlis 

zedamxedvelobis qveS, romelsac eqneba ufleba, Sewyvitos dakiTxva, Tu dasmuli SekiTxvebi iwvevs 

bavSvis daSinebas, usiamovno mdgomareobaSi Cagdebas an usafuZvlo mRelvarebas.94

90  Model Law, Art. 28 (excerpted).
91  Commentary – Model Law, Article 28, paras 4-5
92  See Bourg Carter, pp. 137-138
93  UNODC handbook, p. 82 (citing Australian law).
94  Model Law, Art. 27
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jvaredini dakiTxva, rogorc wesi, tardeba braldebulis warmomadgenlis mier. magram Tu 

braldebuli uars ambobs, moiwvios warmomadgeneli da surs, sakuTari Tavi TviTon daicvas, 

maSin iseTi mowyvladi mowmeebis jvaredini dakiTxva, rogorebic arian bavSvebi, problema 

xdeba.95zogierTi erovnuli kanonmdebloba ukrZalavs warmomadgenlis gareSe myof braldebuls 

bavSvis jvaredin dakiTxvas, gansakuTrebiT ki seqsualuri Zaladobis saqmeebSi. aseT SemTxvevaSi 

mosamarTlem SeiZleba daniSnos warmomadgeneli braldebulisTvis konkretuli miznis – jvaredini 
dakiTxvis ganxorcielebisTvis.rodesac warmomadgeneli svams SekiTxvas, maSin bavSvis pirdapiri 

kontaqti braldebulTan da, Sesabamisad, SiSi Tavidan aris acilebuli.96

III. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi III. kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi 

(i).ZiriTadi sakiTxebi(i).ZiriTadi sakiTxebi

bavSvebs, romlebic Cadian sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebul danaSuals an braldebulni 

an msjavrdebulni arian danaSaulis CadenaSi, uwodeben kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs.kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs. am 

terminis gamoyeneba mianiSnebs imaze, rom bavSvebi, romlebic braldebulebi arian danaSualis 

CadenaSi, ar unda iyvnen ganxilulni rogorc zrdasruli adamianebi da maT ar unda moeqcen 

iseve, rogorc zrdasrulebs.es ganpirobebuliabavSvebis SezRuduli inteleqtualuri unarebiT, 

fsiqologiuri, emociuri, moraluri da socialuri ganviTarebis doniT. 

Sesabamisad, bavSvis uflebaTa konvencia Seicavs damcav meqanizmebs, romlebic aseve asaxulia 

adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropuli konvenciis da samoqalaqo 

da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqtis debulebebSi. bavSvis uflebaTa konvenciis ori 

muxli pirdapir exeba kanonTan konfliqtSi myof bavSvebs: me-40 da 37-e muxlebi (praqtikuli 

TanmimdevrobiT) ganxilulia aq sxva saerTaSoriso instrumentebis Sesabamis debulebebTan erTad. 

rogorc dazaralebuli an mowme bavSvebis SemTxvevaSi, iseve kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis 

SemTxvevaSi arsebobs garkveuli principebi:

vadebi da mSoblebis/warmomadgenlebis monawileoba vadebi da mSoblebis/warmomadgenlebis monawileoba 

me-40muxli Seicavs bavSvis uflebas: 

iyos informirebuli dauyovnebliv da uSualod mis winaaRmdeg arsebuli braldebebisa da Tu 

saWiroa mSoblebis an warmomadgenlis saSualebiT97. 

dauyovnebliv dauyovnebliv niSnavs rac SeiZleba swrafad - da es aris dro, rodesac prokurori an mosamarTle 

axorcielebs pirvel saproceso moqmedebebs bavSvis winaaRmdeg. arsebobs saerTaSoriso SeTanxmeba 

imis Taobaze, rom bavSvis mier SesaZlo samarTaldarRvevis Cadenis momentsa da am qmedebaze 

saboloo reagirebas Soris unda iyos maqsimalurad mokle vada. rac ufro xangrZlivia es 

periodi, miT ufro metad kargavs bavSvis qmedebaze reaqcia mis sasurvel pozitiur, saswavlo 

gavlenas da amiT kidev ufro metad xdeba bavSvis stigmatizacia.98

uSualoduSualod niSnavs, rom bavSvi unda iyos informirebuli piradad da im enaze, romelic mas esmis. 

amaSi ki SeiZleba igulisxmebodes oficialuri samarTlebrivi terminebis bavSvisTvis gasageb enaze 

gadmocema. pasuxismgebeli organoebis valdebulebaa, uzrunvelyon, rom bavSvma srulyofilad 

gaigos mis mimarT wayenebuli yvela braldeba. bavSvisTvis oficialuri dokumentis gadacema ar 

aris sakmarisi – rogorc wesi, aucilebelia sityvieri ganmarteba99. saukeTeso SemTxvevaa, rodesac 

bavSvi da mSoblebi an warmomadgeneli miiReben informacias ise, rom wayenebuli braldebebi da 

SesaZlo Sedegebi100 yvelasTvis Tanabrad iqneba gasagebi.

95  Model Law, commentary, article 27.
96  Model law, commentary, Article 27, para 2.
97  Convention, Art 40(2)(b)(ii), emphasis added.
98  General Comment No. 10, para 51
99  General Comment No. 10. paras 47-8.
100  General Comment No. 10. paras 47-8.
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konvenciis me-5 muxli xazs usvams mSoblis pasuxismgeblobis mniSvnelobas bavSvis ganviTarebis 

procesSi: 

,,monawile saxelmwifoebi pativs scemen mSoblebisa da Sesabamis SemTxvevebSi adgilobrivi adaT-

wesebis Sesatyvisad farTod gagebuli ojaxis wevrebis an Temis, meurveebisa da sxva pirebis 

uflebebsa da movaleobebs, romlebic kanonis mixedviT pasuxismgebelni arian bavSvze, imaze, rom 

saTanadod xelmZRvanelobdnen bavSvs winamdebare konvenciiT aRiarebul uflebaTa ganxorcielebaSi 

da akeTebdnen amas bavSvis unarTa ganviTarebis gaTvaliswinebiT.”

pekinis wesebi (arasrulwlovanTa marTlmsajulebis administrirebis Sesaxeb) gansazRvravs, rom 

mSobeli an meurve unda iyos uflebamosili, monawileoba miiRos procesSi da aseve SesaZloa 

daeswros sxvadasxva proceduras, Tu es bavSvis saukeTeso interesebSiSedis.101mSoblisa da mzrunvelis 

ufleba, monawileoba miiRonprocesSi, ganxiluliunda iyos rogorc zogadi `fsiqologiuri da 

emociuri mxardaWera”102. wesebSi aRniSnulia, rom mSoblebis an meurvis daswrebam SesaZloa 

uaryofiTi gavlena iqonios bavSvze, magaliTad, Tu isini amJRavneben mtrul damokidebulebas 

bavSvis mimarT, amitom mniSvnelovania, rom uzrunvelyofiliiyos maTi Camocileba procesidan.103

bavSvis uflebaTa komiteti iZleva rekomendacias, rom xelSemkvrelma saxelmwifoebma maqsimalurad 

CarTon da monawileoba miaRebinon mSoblebs da meurveebs bavSvis winaaRmdeg warmarTul 

samarTlebriv procedurebSi. mSoblis monawileobis uzrunvelsayofad mniSvnelovania, rom 

dauyovnebliv moxdes mSoblebis informireba bavSvis dakavebis Taobaze.dauyovnebliv moxdes mSoblebis informireba bavSvis dakavebis Taobaze.104104

me-40 muxli adgens kanonis damrRvevi yvela bavSvis uflebas, hqondes Semdegi garantiebi: 

`kompetenturi, damoukidebeli an miukerZoebuli organos an sasamarTlo organos mier samarTliani 

ganxilvis Sedegad gansaxilvel sakiTxze dauyovnebeli gadawyvetilebis miReba kanonis Tanaxmad, 

advokatis an sxva Sesabamisi piris TandaswrebiT da, Tuki es ar ewinaamRdegeba bavSvis yvelaze 

WeSmarit interesebs, misi asakis an misi mSoblebis an kanonieri meurveebis mdgomareobis 

gaTvaliswinebiT~.105

es debuleba exeba periods bavSvisTvis braldebis oficialurad wayenebis momentidan sasamarTlos 

mier gadawyvetilebis gamotanamde. 

termini`dayovnebis gareSe” ufro Zlieri terminia, vidre ̀ usafuZvlo dayovnebis gareSe,” romelic 

aRniSnuliasamoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqtis14(3)(g) muxlSi – Sesabamisi 
garantia srulwlovnebisTvis. es gansxvaveba gulisxmobs bavSvis SemTxvevaSi ufro Semsubuqebuli 

procedurebis ganxorcielebas marTlmsajulebis sistemaSi. es SeiZleba gaxdes safuZveli imisa, 

rom arasrulwlovanTa saqmeebs prioriteti mieniWos srulwlovanTa saqmeebTan SedarebiT.106

komiteti iZleva rekomendacias, rom wevrma saxelmwifoebma Tavad daadginon da daicvan vadebi 

danaSaulis Cadenis momentidan gamoZiebis dasrulebamde, prokuroris (an sxva Sesabamisi organos) 

gadawyvetilebamde, wauyenos brali bavSvs, da sabolood sasamarTlos an marTlmsajulebis sxva 

organos gadawyvetilebamde. es vadebi bevrad ufro mokle unda iyos, vidre srulwlovnebisTvis 

dawesebuli vadebi107. . .  

bavSvis monawileoba bavSvis monawileoba 

mSoblis da mzrunvelis monawileobis garda, konvenciis me-40 muxli adgens, rom bavSvs, romelsac 

bralad edeba sisxlis samarTlis kanonis darRveva, ufleba aqvs, efeqturad miiRos monawileoba 

sasamarTlo procesSi.

bavSvs agreTve unda esmodes mosalodneli Sedegebi da sasjelis zoma, raTa SeZlos kanonieri 

warmomadgenlis meSveobiT eWvqveS daayenos mowmeTa Cvenebebi, gadmosces saqmis arsi da miiRos 

Sesabamisi gadawyvetileba mtkicebulebebis, Cvenebebisa da mis mimarT gasatarebeli zomis (zomebis) 

101 Beijing Rules, 15.2
102  Beijing Rules, 15.2, commentary
103  Beijing Rules, 15.2, commentary
104  General comment No. 10, para 54 (emphasis added)
105  Article 40(2)(b)(iii)
106  General Comment No. 10, para 51
107  General Comment No. 10, para 52
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Sesaxeb108.

bavSvis ufleba, miiRos monawileoba procesSi, pirvel rigSi, gamoixateba mis uflebaSi, iyos 

dauyovnebliv da uSualod informirebuli mis winaaRmdeg wayenebuli braldebis Taobaze. 

pekinis wesebis me-14 muxlis mixedviT, sasamarTlo sxdomebi unda tardebodes iseT garemoSi, 

romelic saSualebas aZlevs bavSvs, miiRos monawileoba da Riad gamoTqvas sakuTari mosazrebebi. 

bavSvis asakisa da simwifis gaTvaliswinebiT, SesaZlebelia, aseve, saWiro gaxdes sxdomis Catareba 

Sesabamisad modificrebuli mosmenis procedurebisa da praqtikis mixedviT109.

piradi cxovrebis xelSeuxebloba piradi cxovrebis xelSeuxebloba 

me-40 muxliT garantirebulia bavSvis ufleba misi piradi cxovrebis pativiscemisa marTlmsajulebis 

procesis nebismier etapze110. pekinis wesebis komentari ganmartavs, rom bavSvebi gansakuTrebiT 

mgrZnobiareni arian stigmatizaciis mimarT. stigmatizaciis kvlevam gamoavlina axalgazrda 

pirebisTvis `damnaSavis” iarliyis miwebebis zianis momtani Sedegi111. pekinis wesebi Tavad adgens: 

`yvela etapze daculi unda iqnes arasrulwlovnis ufleba pirad cxovrebaze, raTa Tavidan iqnes 

acilebuli arasaTanado sajaroobiT an reputaciis SelaxviT gamowveuli ziani.

zogadad, ar SeiZleba gamoqveyndes informacia, romelic xels Seuwyobs arasrulwovanis piris 

identificirebas112. 

komiteti rekomendacias uwevs yvela monawile saxelmwifos, SemoiRos wesi, romlis mixedviTac 

kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis saqmis ganxilva moxdeba daxurul kars miRma. ufro metic, piradi 

cxovrebis pativiscemis ufleba aseve gulisxmobs kanondamrRvevi bavSvebis Sesaxeb dokumentaciis 

konfidencialurad Senaxvas procesis yvela monawilis mier. arasrulwlovnis sisxlis samarTlis 

saqme unda iyos daculi113. 

socialuri mokvlevis angariSi/winasasamarTlo mokvlevasocialuri mokvlevis angariSi/winasasamarTlo mokvleva

kompetenturi organos mier ganaCenis gamotanamde bavSvis saqmeSi ̀ guldasmiT unda iqnes Seswavlili 

arasrulwlovnis cxovrebis pirobebi, romlebSic Caidina samarTaldarRveva”.114

socialuri mokvlevis angariSebi warmoadgens mniSvnelovan daxmarebas sisxlis samarTlis 

procesSi, romlebSic monawileobs arasrulwlovani. kompetenturi organo informirebuli unda 

iyos arasrulwlovnis Sesaxeb Sesabamisi faqtebis Taobaze, rogoricaa, magaliTad, socialuri da 

ojaxuri mdgomareoba, skolaSi yofaqceva, ganaTleba da a.S. am miznisTvis zogierT iurisdiqciaSi 

gamoiyeneba specialuri socialuri samsaxurebi an TanamSromlebi, romlebic muSaoben sasamarTloSi; 

amave funqcias SeiZleba asrulebdnen sxva pirebi, maT Soris probaciis oficeri. wesi moiTxovs, 

rom unda arsebobdes adekvaturi socialuri samsaxurebi, raTa socialuri mokvlevis angariSebi 

kompetenturadSeadginon.115

advokatebi kargad unda icnobdnen yvela saxis socialuri mokvlevis resursebs, romlebic 

xelmisawvdomia kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisTvis. advokatebma sasamarTlos unda mosTxovon 

specialuri angariSis Sedgena, rodesac es SesaZlebelia.

bavSvis uflebaTa `konvenciis me-40 muxli adgens, rom kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi ar 

unda aiZulon, miscen Cveneba an aRiaron danaSauli.116

108  General Comment No. 10, para 46
109  General Comment No. 10, para 46
110  CRC, Art. 40(2)(b)(vii)
111  Beijing Rules,supra note 130, Rule 8 commentary.
112 Beijing Rules, 8.1;8.2
113  General Comment No. 10, paras. 65-66.
114 Beijing Rules, 16.1
115 Beijing Rules
116  CRC, Art. 40(2)(b)(iv).  Also included is the right to “examine or have examined adverse witnesses and to obtain 

the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality[.]”
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37-e muxli37-e muxli

konvenciis 37-e muxli adgens damcav meqanizmebs TavisuflebaaRkveTili bavSvebisaTvis117, iqneba es 

winaswari patimroba Tu msjavrdebis Semdgomi patimroba. 37-e muxli moicavs: wamebis da sastiki 

an araadamianuri mopyrobis akrZalvas, sikvdiliT dasjis akrZalvas-anu im damcav meqanizmebs, 

romlebic msgavsia srulwlovnebisTvis evropuli konvenciiT da samoqalaqo da politikur 

uflebaTa saerTaSoriso paqtiTgaTvaliswinebuli damcavi meqanizmebisa. konvenciis rogorc me-40 

muxli, iseve 37-e muxli adgens damatebiT damcav meqanizmebs bavSvebisTvis. 

advokatma unda Seaxsenos mosamarTleebs, rom is warmoadgens sazogadoebas, maT Soris kanonTan 

konfliqtSi myof bavSvebs. maT kargad unda esmodeT, Tu ra gavlena SeiZleba iqonios bavSvze maT 

mier Sefardebulma zomam Tu sasjelma. 

37-e muxli adgens: 37-e muxli adgens: 

arc erT bavSvs ar aRekveTos Tvisufleba ukanono an nebismieri saxiT. dapatimreba, dakaveba an 

datusaReba xorcieldeba kanonis Tanaxmad da gamoiyeneba mxolod ukidures zomad da drois rac 

SeiZleba Sesabamisi mokle periodis ganmavlobaSi. 118

winaswari patimroba SeiZleba gamoyenebuli iyos mxolod im SemTxvevaSi, Tu es aris erTaderTi 

saSualeba sasamarTloze bavSvis daswrebis uzrunvelsayofad an Tu bavSvi safrTxes warmoadgens 

sakuTari TavisTvis an sxvebisTvis. winaswari patimroba arasdros ar unda iyos gamoyenebuli 

rogorc dasjis zoma, vinaidan es warmoadgens udanaSaulobis prezumfciis darRvevas.119

37-e muxli moiTxovs, rom TavisuflebaSezRuduli yvela bavSvis mimarT mopyroba iyos `humanuri 

da Rirseuli” da Seesabamebodes bavSvis asaks da saWiroebebs. 37-e muxli aseve moiTxovs, rom 

sapatimroSi myofi yvela bavSvi gancalkevebuli iyos srulwlovnebisgan (garda im SemTxvevisa, 

rodesac es ar Sedis bavSvis saukeTeso interesebSi) da rom bavSvma SeinarCunos kontaqti sakuTar 

ojaxTan mimoweris da Sexvedrebis saSualebiT – garda gamonaklisi SemTxvevebisa.120

havanas wesebis mixedviT,`arasrulwlovanTa dapatimrebas adgili unda hqondes mxolod im 

pirobebSi, roca srulad iqneba mxedvelobaSi miRebuli maTi konkretuli moTxovnebi, statusi 

da specialuri moTxovnilebebi maTi asakis, pirovnulobis, sqesisa da danaSaulis tipis, iseve 

rogorc gonebrivi da fizikuri janmrTelobis gaTvaliswinebiT, rac uzrunvelyofs maT dacvas 

mavne zegavlenisa da sarisko situaciebisagan”.121bavSvebi Tavad dayofilebi unda iyvnen sxvadasxva 

kategoriis mixedviT da`principuli kriteriumi kategoriebad maT dasayofadunda iyos maTi 

konkretuli moTxovnebisaTvis Sesabamisi mopyrobis tipis uzrunvelyofa da maTi fizikuri, 

gonebrivi da moraluri mTlianobisa da keTildReobis dacva~.122

rogorc ki moxdeba bavSvis sapatimroSi Sesvla, aucilebelia, rom TiToeuli arasrulwlovani 

gamoikiTxos da Sedges fsiqologiuri da socialuri angariSebi, sadac gamovlenili iqneba 

faqtorebi, romlebic dagvexmareba specialuri saWiroebis da Sesabamisi programis SemuSavebasa 

da ganxorcielebaSi. es angariSi, samedicino personalis mier arasrulwlovnis sapatimroSi 

Semosvlisas Catarebuli samedicino gamokvlevis angariSTan erTad, egzavneba dawesebulebis 

xelmZRvanels, raTa SeirCes bavSvisTvis yvelaze Sesaferisi garemo da movlis da mzrunvelobis 

programa. rodesac specialuri sareabilitacio mkurnaloba aris saWiro da amis saSualebas 

iZleva dawesebulebaSi yofnis vada, maSin specialurad momzadebuli TanamSromlebi amzadeben 

werilobiT gegmas - individualuri midgomisgegmas, sadac gansazRvrulia gegmis miznebi, vadebi 

da meTodebi, etapebi da is saSualebebi, romlebiTac mizani iqneba miRweuli.123

117 The Havana Rules defi ne the deprivation of liberty as:any form of detention or imprisonment or the placement of 
a person in a public or private custodial setting, from which this person is not permitted to leave at will, by order 
of any judicial, administrative or other public authority. (Rule 11(b))

118  CRC Art 37(2)(b) (emphasis added)
119  General Comment no. 10, para 80.
120 Havana Rules, 11(c)
121 Havana Rules, 28 
122 Havana Rules, 28 
123 Havana Rules, 27 
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konvenciis 37-e muxli gansazRvravs:konvenciis 37-e muxli gansazRvravs:

,,yoveli TavisuflebaaRkveTili bavSvi unda sargeblobdes humanuri mopyrobiT da misi pirovnebis 

ganuyofeli Rirsebis pativsicemiT misi asakis pirTa moTxovnilebebis gaTvaliswinebiT. kerZod, 

yoveli TavisuflebaaRkveTili bavSvi gancalkevebuli unda iyos ufrosebisgan, garda im SemTxvevisa, 

roca miCneulia, rom amis gakeTeba ar Rirs bavSvis saukeTeso interesebisaTvis, da hqondes 

ufleba kavSiri iqonios Tvis ojaxTan mimoweris da paemnis meSveobiT, garda gansakuTrebuli 

garemoebebisa.124

zogadi komentari #10 gansazRvravs konkretul vadas, romlis ganmavlobaSic bavSvi SeiZleba 

imyofebodes arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemaSi.nebismieri bavSvi misi Tavisuflebis 

aRkveTis momentidan 24 saaTis ganmavlobaSi unda wardges sasamarTlos winaSe imisaTvis, rom 

dadgindes misi dakavebis kanoniereba – amis Semdeg xSirad unda xdebodes zomis gamoyenebis 
gadaxedva.125im SemTxvevaSi, Tu SeuZlebelia bavSvis mimarT alternatiuli zomebis gamoyeneba, mas 

oficialurad unda waeyenos brali im danaSaulisTvis, romelic, rogorc fiqroben, man Caidina, 

da igi wardgeniliunda iqnes kompetenturi da damoukidebeli sasamarTlos  winaSe dakavebis 

momentidan ara ugvianes 30 dRis ganmavlobaSi.126sasamarTlom an sxva kompetenturma organom 

gadawyvetileba unda miiRos bavSvisTvis wayenebuli braldebis Sesaxeb saqmis wardgenidan ara 

ugvianes 6 Tvis ganmavlobaSi.127

martivad rom vTqvaT, arasrulwlovanTa saqme marTlmsajulebis sistemaSi momuSave profesionalebis 

prioriteti unda iyos. 

(ii).sanqciebisanqciebi

sanqciebi kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebisTvis warmoadgens mudmivi debatebis sgans: 

arasrulwlovnis saqmis sasamarTlo wesiT ganxilvis saxelmZRvanelo principebis SemuSavebisas 

ZiriTadi problema aris is, rom arsebobs filosofiuri xasiaTis gadauWreli winaaRmdegobebi, 

rogoricaa:

(a) reabilitacia samarTliani midgomis winaaRmdeg;

(b) daxmareba represiebisa da dasjis winaRmdeg;

(g) reagirebis moxdena konkretuli saqmis arsebiTi mxaris gaTvaliswinebiTiseTi reagirebis 

winaaRmdeg, romlis mizania mTlianad sazogadoebis dacva.

konfliqti am midgomebs Soris ufro mniSvnelovania arasrulwlovanTa saqmeebze, vidre 

srulwlovanTa saqmeebze. arasrulwlovanTa saqmeebis damaxasiaTebeli uamravi mizezisa da 

reagirebis gaTvaliswinebiT es alternativebi erTmaneTSi metad Zlieraa gadaxlarTuli.128

pekinis wesebi Seicavs saxelmZRvanelo principebs bavSvis saqmeze gamosatani gadawyvetilebis 

kuTxiT:

kompetenturi organos gadawyvtileba unda emyarebodes Semdeg principebs:

(a) zemoqmedebis zoma yovelTvis unda iyos ara marto samarTaldarRvevis simZimisa da garemoebebis 

proporciuli, aramed aseve arasrulwlovnis mdgomareobisa da saWiroebebis, aseve sazogadoebis 

saWiroebebis proporciuli;

(b) arasrulwlovnis Tavisuflebis SezRudva SeiZleba gamoyenebuli iqnes mxolod dawvrilebiT 

ganxilvis Semdeg da unda Semoifarglos SesaZlo minimumiT;

(g) Tavisuflebis SezRudva ar gamoiyeneba, Tu arasrulwlovans ar asamarTleben seriozuli (g) Tavisuflebis SezRudva ar gamoiyeneba, Tu arasrulwlovans ar asamarTleben seriozuli 

qmedebisaTvis sxva piris mimarT ZaladobiT an sxva seriozuli samarTaldarRvevebis araerTjeradi qmedebisaTvis sxva piris mimarT ZaladobiT an sxva seriozuli samarTaldarRvevebis araerTjeradi 

124  CRC Art. 37(d), emphasis added
125  General Comment No. 10, para 83
126  General Comment No. 10, para 83
127  General Comment No. 10, para 83
128  Beijing Rules, 17.4, commentary
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CadenisaTvis da Tu ar arsebobs sxva Sesabamisi zemoqmdebis RonisZieba.CadenisaTvis da Tu ar arsebobs sxva Sesabamisi zemoqmdebis RonisZieba.

(d) arasrulwovnis keTildReoba aris gadamwyveti faqtori misi saqmisganxilvisas.129

es principebi SesabamisobaSia konvenciis 37(b) muxlTan, romelic zemoT iyo ganxiluli da 

romliTac dadgenilia, rom bavSvis patimroba SeiZleba gamoyenebuli iyos rogorc ukiduresi 

zoma da umoklesi vadiT. mosamarTlem, rodesac kanonTan konfliqtSi myofi bavSvisTvis sanqciaze 

msjelobs, am sakiTxze fiqri unda daiwyos  sawyisi momentidan. mosamarTlem unda icodes resursebi, 

romlebic Tavisuflebis aRkveTis adgilebSia xelmisawvdomi: miiRebs Tu ara Sesabamis mzrunvelobas 

mentaluri problemebis mqone bavSvi? SeZlebs Tu ara alkoholze an narkotikze damokidebuli 

bavSvi gaiaros sareabilitacio programa patimrobisas? sTavazobs Tu ara dakavebis adgilebi 

bavSvebs Sesabamis keTildReobas?130bavSvisTvis patimrobis Sefardebas safuZvlad unda daedos 

bavSvis Cadenili seriozuli Zaladobrivi qmedeba an ganmeorebiTi seriozuli danaSaulebi.

pekinis wesebis mixedviT, meti moqnilobisa da `gamosasworebel dawesebulebaSi ganTavsebis 

SeZlebisdagvarad Tavidan acilebis mizniT” kompetentur organos unda gaaCndes sxvadasxva 

RonisZiebis gamoyenebis SesaZlebloba. es RonisZiebebi moicavs: mzrunvelobas, xelmZRvanelobisa 

da zedamxedvelobis RonisZiebebs; probacias; brZanebas sazogadoebrivad sasargeblo Sromis 

Sesaxeb; finansur sasjelebs, kompensacias da restitucias; Sualeduri an sxvagvari mkurnalobis 

Sesaxeb brZanebas; brZanebas sameurveod gadacemis, sacxovrebeli garemos Sesaxeb da sxv.131

mocemul magaliTebs saerTo aqvT is, rom yvela maTgani damokidebulia sazogadoebaze alternatiuli 

gadawyvetilebebis efeqtianad gansaxorcieleblad. sazogadoebaze damyarebuli gamosworeba 

tradiciuli RonisZiebaa, romelic gamoiyeneba bevr aspeqtSi. amis gamo kompetenturma organoebma 

unda gamoiyenon sazogadoebaze orientirebuli RonisZiebebi.132

bavSvs unda mieces ufleba, Tavisuflad gamoTqvas sakuTari Sexedulebebi masze dakisrebul 

(alternatiul) zomebTan dakavSirebiT. aseve, saTanadod gaTvaliswinebuli unda iqnes misi 

survilebi an arCevani. im faqtis daSveba, rom bavSvs SeiZleba daekisros sisxlis samarTlis 

pasuxismgebloba, gulisxmobs imasac, rom igi sakmarisad kompetenturia da Seswevs unari, miiRos 

sruli monawileoba im gadawyvetilebis miRebis procesSi, romelic exeba mis mimarT sisxlis 

samarTlis kanonmdeblobis darRvevis Sedegad wayenebul braldebaze yvelaze marTebuli zomis 

miRebas. cxadia, gadawyvetilebis miRebis pasuxismgebloba mosamarTleebs akisriaT, magram bavSvis 

rogorc pasiuri obieqtis mimarT mopyroba ar aRiarebs mis uflebebs da aferxebs mis qcevaze 

efeqtian reagirebas. es exeba, agreTve, bavSvTan dakavSirebiT misaReb zomebsac. kvlevebis Sedegad 

dadasturda, rom bavSvis efeqtian monawileobas umetes SemTxvevebSi dadebiTi Sedegi moaqvs.133

advokatebi arian is adamianebi, visac yvelaze kargad SeuZliaT kanonTan konfliqtSi myofi 

bavSvis mosazrebebis gadmocema. 

alternatiuli zomebi: alternatiuli zomebi: 

marTlmsajulebis sistemidan ganrideba marTlmsajulebis sistemidan ganrideba 

ganrideba stigmatizacias uSlis xels, igi gansakuTrebiT dadebiTad moqmedebs sazogadoebriv 

usafrTxoebaze da, rogorc gamocdilebam daadastura, xarjefeqturicaa. ganridebis formebi 

moicavs Temze dafuZnebul programebs, rogoricaa sazogadoebisaTvis sasargeblo aqtivobebi, 

zedamxedveloba da xelmZRvaneloba socialuri muSakis an probaciis oficris mxridan, saojaxo 

konferenciebi da aRdgeniTi marTlmsajulebis sxva formebi, kompensaciisa da restituciis 

CaTvliT.134

129  Beijing Rules, rule 17.1 (emphasis added)
130  Havana Rules, rules 83-85
131 Beijing Rule 18.1
132  Beijing Rule 18.1, commentary
133  General Comment No. 10, para. 45
134 U.N. Doc. No.CRC/C/GC/10, supra note 129,unoffi cial summary, taken from: UNICEF, Implementation hand-

book for the Convention on the Rights of the Child, 2007, 604-606.
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monawile saxelmwifoebma Tavad unda gadawyviton im RonisZiebebis zusti xasiaTi da Sinaarsi, 

romlebic kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis sakiTxis samarTlebrivi procedurebis gverdis 

avliT mogvarebas exeba. maT gansaxorcieleblad monawile saxelmwifoebi Tavad adgenen yvela 

sakanonmdeblo Tu sxva saxis zomas. Tumca komitetisaTvis, monawile saxelmwifoebis mier 

wardgenil angariSebze dayrdnobiT, naTelia, rom SemuSavda Temze dafuZnebuli mravalferovani 

programebi. magaliTad, saTemo servisebi, zedamxedveloba da monitoringi, romelsac socialuri 

muSakebi da probaciis samsaxuris TanamSromlebi axorcieleben, saojaxo konferencia da aRdgeniTi 

marTlmsajulebis sxva formebi, kompensaciisa da restituciis CaTvliT. sxva wevrma saxelmwifoebma 

unda isargeblon am gamocdilebiT. adamianis uflebaTa pativiscemisa da samarTlebrivi garantiebis 

dacvis mizniT komiteti miuTiTebs konvenciis me-40 muxlze da aRniSnavs Semdegs:

ganrideba (anu im bavSvebisaTvis samarTlebrivi procedurebis gverdis avla, romlebmac, − 
savaraudod, daarRvies sisxlis samarTlis kanonmdebloba, bralad edebaT misi darRveva 

an aRiarebulni arian mis damrRvevebad) dasaSvebia mxolod im SemTxvevaSi, rodesac 

arsebobs imis utyuari mtkicebuleba, rom bavSvma namdvilad Caidina danaSauli, is 

srulad da Zaldatanebis gareSe aRiarebs pasuxismgeblobas CadenilTan mimarTebiT, 

aRiarebas safuZvlad ar udevs zewola an iZuleba da bolos, im SemTxvevaSi, Tu es 

aRiareba ar gamoiyeneba mis winaaRmdeg saqmesTan dakavSirebuli nebismieri samarTlebrivi 

ganxilvisas. 

bavSvma ganridebaze Tanxmoba unda gamoxatos werilobiTi formiT da nebayoflobiT. − 
Tanxmoba unda efuZnebodes RonisZiebis bunebis, Sinaarsisa da xangrZlivobis Sesaxeb zust 

informacias. masSi naTlad unda iyos gamoxatuli is, Tu ra Sedegebi SeiZleba mohyves 

TanamSromlobaze uaris Tqmas da pirobebis Seusruleblobas. mSoblebis CarTulobis 

gaaqtiurebis mizniT monawile saxelmwifoebma SeiZleba aseve saWirod cnon mSoblebis 

Tanxmobac, gansakuTrebiT im SemTxvevebSi, rodesac bavSvs jer ar Sesrulebia Teqvsmeti 

weli. 

saWiroa kanonSi Setanili iqnes specialuri debulebebi, romlebic gansazRvravs, Tu − 
ra SemTxvevebSia SesaZlebeli ganrideba. garda amisa, diskriminaciisagan bavSvis dacvis 

mizniT saWiroa policiis, prokuraturisa da/an sxva uwyebebis rolisa da kompetenciis 

gadaxedva da daregulireba.  

bavSvs unda mieces SesaZlebloba, Sesabamisi uwyebebidan miiRos iuridiuli an sxva saxis − 
daxmareba SeTavazebuli ganridebis Sesabamisobasa da marTebulobasTan, agreTve misi 

gadaxedvis SesaZleblobasTan dakavSirebiT.

ganridebiT  gaTvaliswinebuli RonisZiebebis ganxorcielebas bavSvis mier saqmis saboloo − 
daxurva unda mohyves. miuxedavad imisa, rom SesaZlebelia saqmis Senaxva administraciuli 

an gadasinjvis miznebisTvis, amgvari saqme ar unda ganixilebodes rogorc nasamarTlobis 

damamtkicebeli dokumenti, xolo bavSvi, romelic daeqvemdebara ganridebas, ar unda 

ganixilebodes rogorc nasamarTlobis mqone. Tu saqme registrirebulia, mxolod 

Sesabamisi nebarTvis mqone da kanonTan konfliqtSi myof bavSvebTan momuSave pirs unda 

hqondes misi gamoyenebis ufleba, isic SezRuduli periodis, magaliTad, erTi wlis 

ganmavlobaSi.135

2010 wlis bolos saqarTveloSi daiwyo arasrulwlovanTa ganridebis programis ganxorcieleba.  

aRdgeniTi marTlmsajulebaaRdgeniTi marTlmsajuleba

rodesac es aucilebeli da sasurvelia, kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis mimarT SeiZleba 

gamoyenebuli iyos aRdgeniTi marTlmsajulebis meTodebi marTlmsajulebis procedurebis gavliT 

da adamianis uflebebis da samarTlebrivi dacvis meqanizmebis sruli dacviT. 

,,monawile saxelmwifoebi eswrafvian, xeli Seuwyon iseT bavSvebTan uSualod dakavSirebuli 

kanonebis, procedurebis, organoebisa da dawesebulebebis dadgenas, romlebmac, rogorc miCneulia, 

daarRvies sisxlis samarTlis kodeqsi, bralad edebaT misi darRveva an braleulad arian miCneuli 

mis darRvevaSi, da kerZod:

135  CRC – Committee on the Rights of the Child General Comment No. 10
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a) minimaluri asakis dadgenas, romlis qvemoTac miCneulia, rom bavSvebs ar SeuZliaT sisxlis 

samarTlis kanonmdeblobis darRveva;

b) Tu aucilebelia da sasurveli, aseTi bavSvebisadmi miiRon zomebi sasamarTlo garCevis 

gamouyeneblad adamianis uflebebis da samarTlebrivi garantiebis sruli dacvis pirobiT”.136

aRdgeniTi marTlmsajuleba exeba process, romliTac xdeba danaSaulis Sedegebis mogvareba 

dazaralebulisaTvis miyenebuli zianis anazRaurebis, damnaSavis miersakuTari qmedebisTvis 

pasuxismgeblobis SegrZnebis da konfliqtis gadawyvetaSi sazogadoebis CarTvis gziT. aRdgeniTi 

procesi aris nebismieri procesi, sadac dazaralebuli da damnaSave da, Tu saWiroa, nebismieri 

sxva piri an sazogadoebis warmomadgeneli, romelzec danaSaulma iqonia gavlena, iReben aqtiur 

monawileobas im sakiTxebis mogvarebaSi, romlebic warmoiSva danaSaulis Sedegad. rogorc wesi, 

es xdeba fasilitatoris daxmarebiT

aRdgeniTi marTlmsajulebis maxasiaTeblebia: 

danaSaulis, damnaSavisa da dazaralebulis garemoebebze moqnili reagireba, romelic • 
saSualebas iZleva, ganxiluli iyos damoukideblad, reagireba, romelic pativs scems 

TiToeuli adamianis Rirsebas da Tanasworobas, adgens urTierTgagebas da mxars uWers 

socialur harmonias. . . 

midgoma• , romelic SeiZleba gamoyenebuli iyos tradiciul sisxlissamarTlebriv 

procedurebTan da sanqciebTan erTad;

midgoma, romelic moicavs problemis mogvarebas da konfliqtis gamomwvev mizezebs; • 

midgoma, romelic exmianeba dazaralebulisaTvis miyenebul zians da mis saWiroebebs; • 

pasuxi, romelic aRiarebs sazogadoebis rols rogorc wamyvan saSualebas danaSaulis • 
prevenciis da masze reagirebis kuTxiT da sazogadoebrivi wesrigis damyarebis 

mizniT.137

. . . rodesac es saWiroa,bavSvis monawileobiT Cadenili danaSaulis araformaluri gziT gadawyvetisas 

gamoyenebuli unda iyos mediaciis da aRdgeniTi marTlmsajulebis praqtika, gansakuTrebiT ki im 

SemTxvevaSi, Tu arsebobs danaSaulis Sedegad dazaralebuli. am procesSi CarTuli unda iyos 

ojaxi, Tu es emsaxureba bavSvis saukeTeso interesebs.138

(iii)CUBAC (bavSvebi, romelsac iyeneben (bavSvebi, romelsac iyeneben zrdasruli adamianebizrdasruli adamianebi danaSaulis Casadenad) danaSaulis Casadenad)139139

1990 wels gaeros generalur asambleaze aRiarebuli iyo, rom zrdasruli adamianebis 

mier danaSaulebrivi saqmianobisTvis bavSvebis gamoyeneba udides problemadiqca. gaeros 

45/115rezuliciiT140 generalurma asambleam mouwoda gaeros wevr saxelmwifoebs, miexedaT 

zrdasruli adamianebis mier arasrulwlovnebis danaSaulebriv qmedebaSi– maT Soris narkotikul 

danaSaulSi, prostituciaSi, pornografiaSi, qurdobasa da maTxovrobaSi _ CarTvisTvis. rezoluciam 

daadgina, rom aseTi eqspluatacia arTmevs bavSvebs uflebas, ganviTardnen, miiRon ganaTleba 

da aRizardon, arTmevs bavSvebs momavals da saSualebas,gaxdnen sazogadoebis sruluflebiani 

wevrebi. rezoluciaSi aseve aRniSnulia, rom quCaSi mcxovrebi da momuSave  bavSvebi (e.w. ,,quCis 

bavSvebi”) gansakuTrebiT mowyvladni arian ufrosis mxridan eqspluataciis mimarT. rezolucia 

mouwodebs wevr saxelmwifoebs, ebrZolon aseT mankier qmedebebs da ar moaxdinon bavSvebis 

ganmeorebiTi viqtimizacia, vinaidan isini Tavad ukve arian danaSaulis msxverplni. generalurma 

asambleam mouwoda wevr saxelmwifoebs, gazardon informirebuloba samarTaldamcveli organoebis 

da marTlmsajulebis sistemis warmomadgenelTa Soris socialuri riskis Taobaze, rac iwvevs 

zrdasruli adamianebismier bavSvebiT manipulirebas da maT arakanonier saqmianobaSi CarTvas, da 

136  CRC Article 40(3)(b)
137  UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes (United Nations publication, Sales No. E.06.V.15), 

pp.5-8.
138  Guidelines for Action
139 The acronym CUBAC was coined by the Community Law Centre of the Western Cape (South Africa) as an abbre-

viation for the term ‘children used by adults to commit crime.’ Cheryl Frank, ‘Abuse of a Different Kind: Adults 
using children to commit crime`, Institute for Security Studies.

140  A/RES/45/115, 68th plenary meeting, 14 December 1990.
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daadginon Sesabamisi sanqciebi im pirebis mimarT, vinc axorcielebs bavSvebis eqspluatacias, anu 

maT mimarT, `vinc aris danaSaulis avtori da gamomwvevi, da ara bavSvebis mimarT”.

2005 wels samxreT afrikaSi dasavleT keipis universitetis sazogadoebrivi samarTlis centrSi 

daiwyo im bavSvebis Seswavla, visac iyeneben zrdasruli adamianebi danaSaulis Casadenad 

(CUBAC).141kvleva iyo nawili ufro farTo programisa: bavSvis saqmianobis ukiduresi formebis 

aRmofxvris winaaRmdeg mimarTuli saswavlo proeqtisa, romelic Seiqmna gaeros Sromis 

saerTaSoriso organizaciis mier, romelic cdilobs dasaqmebaSi bavSvebis CarTvis aRmofxvras. 

kvleva ganxorcielda im bavSvebis pirdapiri monawileobiT, romlebic moxvdnen marTlmsajulebis 

sistemaSi maT mier Cadenili danaSaulis gamo. kvlevaSi gaTvaliswinebuli iyo bavSvebis pirdapiri 

monawileoba (intervius da kvlevis saSualebiT) rogorc meTodologiis ZiriTadi aspeqti.

kvlevisas danaSaulSi CarTul bavSvebs daesvaT zogadi SekiTxva: ra faqtorebma gamoiwvia 

danaSaulSi Tqveni CarTva? miRebuli pasuxebidan gamomdinare ganisazRvra ZiriTadi faqtorebi: 

mZime ojaxuri mdgomareoba, narkotikis gamoyeneba, Tanatolebis zewola da dajgufebebSi 

monawileoba. ojaxuri mdgomareoba, romelic arasrulwlovnisTvis riskfaqtors warmoadgens, 

moicavs: siRaribes, Zaladobas, daudevrobas, ojaxis mier ignorirebas an bavSvis danaSaulebrivi 

qmedebis patiebas, mzrunvelobis simwires an swori magaliTis naklebobas da, aseve, ojaxis mier 

bavSvisTvis danaSaulis grZnobis gaRvivebas, rodesac es mis saWiroebebs gamoxatavs.142

am kvlevis dros bavSvebs konkretulad daesvaT SekiTxva ufrosis gavlenis Taobaze maT 

gadawyvetilebaze, CarTuliyvnen danaSaulebriv qmedebaSi. bavSvebma ilaparakes rogorc pirdapir, 

ise arapirdapir zewolaze:

bavSvis pirdapir CarTva danaSaulebriv qmedebaSi ufrosis mier gamoixateboda danaSaulis 

Cadenisas bavSvis Tanamonawiled yolaSi, es moicavs Semdegs: danaSaulis erTad Cadena, bavSvis 

meTvalyured gamoyeneba, ufrosis mier bavSvis danaSaulis adgilas miyvana sadac Semdeg bavSvisgan 

moiTxovdnen danaSaulis Cadenas, ufrosis mier danaSualis Cadenis procesis zedamxedveloba, 

ufrosis mier bavSvisTvis anazRaurebis micema danaSaulis CadenisTvis. bavSvebma aseve aRweres, 

Tu rogor monawileobdnen ufrosebi arapirdapir danaSaulebriv qmedebaSi bavSvis CarTvaSi; aq 

Sedis moparuli nivTebis SeZena, bavSvisTvis imis Cveneba, Tu rogor unda Caidinos danaSauli 

da danaSaulis Cadenis saSualebebiT (rogoricaa, magaliTad, iaraRi) bavSvis uzrunvelyofa. 

sxva SemTxvevaSi ufrosebi ubralod arwmunebdnen bavSvebs, rom danaSaulis Cadena martivia da 

aCvenebdnen maT, Tu ra saxis saCuqari SeiZleba miiRon danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi da zogadad 

uqmnidnen maT STabeWdilebas, rom danaSauli aris mimzidveli da pozitiuri qmedeba.143

danaSaulebriv qmedebaSi bavSvis CasarTavad ufrosebis mier gamoyenebuli meTodebidan yvelaze 

farTod gamoyenebadia: `qrTamis” an saCuqris SeTavazeba (rogoricaa fuli, narkotikebi, iaraRi, 

tansacmeli, pativiscema da aRiareba); narkotikebze damokidebulebis xelSewyoba (ufrosebis mier 

narkotikebis gamoyenebis Zaldataneba da narkotikebiT uzrunvelyofa imisaTvis, rom moipovos 

kontroli bavSvze mas Semdeg, rac damokidebuleba narkotikze gaizrdeba); fizikuri Zaladoba an 

Zaladobis muqara da ase Semdeg”.144

eqspluatirebul bavSvebze Sesabamisi mzrunveloba warmoadgens mniSvnelovan faqtors. Tu 

marTlmsajulebis sistemaSi aseTi bavSvebi ver iqnebian ganxilulni rogorc msxverplebi daver 

isargebleben msxverplis uflebebiT, maSin zrdasrulis mier maTi eqspluatacia unda iyos 

Semamsubuqebeli garemoeba da es bavSvebi unda iqcnen alternatiuli marTlmsajulebis subieqtebad 

iseT momsaxurebaze aqcentiT,romlis meSveobiT moxdeba maTTvis eqspluataciis Sedegad miyenebuli 

travmebis mkurnaloba.

(iv) kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis warmomadgenloba sasamarTloSi kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis warmomadgenloba sasamarTloSi 

kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis warmomadgenel advokats ormagi roli akisria: bavSvis 

uflebebis dacva da saqmis TiToeul etapze bavSvis gamokveTili interesebis advokatireba. swored 

advokatis meSveobiT axdens kanonTan konfliqtSi myofi bavSvi yvela Tavisi uflebis realizebas, 

141 Frank, ‘Abuse of a Different Kind’, ibid., citing throughout,C Frank and L Muntingh, Children Used by Adults to 
Commit Crime (CUBAC): Children’s Perceptions, International Labour Organisation, 2005.

142 Ibid.
143 Ibid.
144 Ibid.
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maT Soris uflebisa, iyos informirebuli, mousminon da miiRos monawileoba procesSi. advokatis 

roli albaT yvelaze mniSvnelovania nebismieri molaparakebisas da sasamarTloSi Cvenebis micemis 

sakiTxis ganxilvisas.  amasTanave, advokatma unda icodes da unda icavdes klienti bavSvis „pasiur“ 
uflebebs, rogoricaa bavSvis WeSmariti interesi da misi konfidencialurobis ufleba. garda 

amisa, vinaidan kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis warmomadgenel advokatebs unikaluri codna 

gaaCniaT arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sistemis saWiroebebis Sesaxeb, maTi roli unda 

gascdes mxolod calkeuli bavSvebis interesebis dacvas da moicvas zogadad Temis advokatireba 

da politikis SemuSavebaSi monawileoba.

WeSmariti interesis principis da kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebis damatebiTi dacvis 

saWiroebis TvalsazrisiT, bavSvis damcvelma advokatma unda gaiTvaliswinos yvela etapze 

iseTi sxva profesionalebis monawileobis sakiTxi, rogorebic arian bavSvTa ganviTarebis 

specialisti, socialuri muSaki da pedagogi. advokati kargad unda iyos gaTviTcnobierebuli 

kanonmdeblobaSi im xarisxiT, ra resursebic aris xelmisawvdomi kanonTan konfliqtSi myofi 

bavSvisaTvis. Suamdgomlobebi eqspertizis an specialistis daniSvnis Sesaxeb dayenebuli unda iqnes 

saWiroebisamebr da unda dasabuTdes rogorc saqarTvelos kanonmdeblobiT, ise arasrulwlovanTa 

marTlmsajulebis sferoSi arsebuli saerTaSoriso standartebiTa da normebiT.

zogadad, kanonTan konfliqtSi myofi bavSvebi TavianT advoktTan ufro xSir kontaqts saWiroeben, 

vidre zrdasrulebi (gansakuTrebiT maSin, Tu isini patimrobaSi imyofebian). am bavSvebs ufro 

maRali albaTobiT aviwydebaT sasamarTlo procesebis TariRebi da sxva valdebulebebi. 

kanonTan konfliqtSi myof bavSvs aqvs ufleba, iyos informirebuli nebismieri cvlilebis 

Sesaxeb samarTalwarmoebis yvela etapze. amasTanave, bavSvis konfidencialurobis ufleba 

Zlier dacvas saWiroebs. konfidencialuri informacia (romelic bavSvis SemTxvevaSi TiTqmis 

yvelafers moicavs) daculi unda iqnes SemTxveviTi gamJRavnebisagan samkurnalo dawesebulebebis 

an sxva specialistebisaTvis samarTlebrivi uflebamosilebisa da konfidencialurobis saTanado 

garantiebis gareSe.

sadiskusio SekiTxvebi: sadiskusio SekiTxvebi: 

• yovelTvis Seesabameba Tu ara saukeTeso SesaZlo Sedegi bavSvis WeSmarit interess?

• ra xdeba im SemTxvevaSi, Tu klient bavSvs surs Cvenebis micema, Tumca Tqven iciT, rom es 

saqmes savaraudod zians moutans?

• arc erTi gonieri adamiani, romelsac danaSaulis CadenaSi edeba brali, aSkarad ar 

daiqiravebda 15 wlis asakis advokats. ras niSnavs es bavSvis uflebis - miiRos monawileoba da 

iqnes mosmenili -TvalsazrisiT? rogoria bavSvis uflebis, iqnes mosmenili da miiRos monawileoba 

- praqtikuli SezRudvebi, Tu aseTebi arsebobs?

profesiuli dakvirveba: erTxel vicavdi Teqvsmeti wlis bavSvis interesebs, romelic zogjer 

sakmaod gaxsnili iyo da monawileobda Cvens komunikaciaSi. Tumca xSirad iketeboda da moridebuli 

iyo. es maSin SevniSne, rodesac misi saqaRalde gavxseni. misi qceva Seicvala da man saqaRaldisaken 

Tvali gaapara. amas mivxvdi da saqaRalde magidaze davde (im momentSi sasamarTloSi viyaviT) 

da mTeli saqaRalde masTan erTad gaviare. mokled avuxseni TiToeuli sabuTis daniSnuleba 

miuxedavad imisa, Tu ramdenad mniSvnelovani iyo igi CemTvis (sasamarTlo sxdomis daniSvnis 

brZanebebi, Suamdgomlobebi, angariSebi da sxv.). am momentidan me da Cems klients Soris bevrad 

ufro axlo urTierToba damyarda. mas Semdeg yovelTvis vacnob saqmis masalebs axalgazrda da 

bavSv klientebs.

komunikacia advokatsa da klients Soris komunikacia advokatsa da klients Soris 

bunebrivia, advokatsa da klient bavSvs Soris pirveli komunikacia gacnobiTi xasiaTisaa. am 

dros Tqven uxsniT mas, Tu vin xarT da ras gaakeTebT misTvis. mniSvnelovania, gaxsovdeT, rom 

kanonTan konfliqtSi myof bavSvs maRali albaTobiT stresuli urTierToba eqneboda zrdasrul 

profesionalebTan, rogorebic arian policielebi, prokurorebi, mosamarTleebi da mtrulad 

ganwyobili mSoblebi an meurveebi. amasTanave, kanonTan konfliqtSi myof bavSvs ufro maRali 

albaTobiT eqneba gancdili garkveuli saxis Zaladoba zrdasrulis mxridan  / an ugulebelyofa 
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gadatvirTuli socialuri dacvis sistemis mxridan. Sedegad, Tqveni klienti bavSvi savaraudod 

zrdasrulebis mimarT ndobiT aRWurvili ar iqneba da maT Tavisi saWiroebebis mimarT 

antagonisturad ganwyobilebad miiCnevs. aucilebelia, auxsnaT mas bavSvisaTvis gasageb enaze, rom 

Tqven bavSvis mxares xarT da ganumartoT, rom yvelaferi, rasac ambobT da werT, konfidencialuria 

Tqvensa da mas Soris. amasTan, uTxariT, rom Tqven am informacias mxolod bavSvis nebarTviT 

gaamJRavnebT. xazi gausviT, rom:

• Tqven muSaobT bavSvisTvis da ara misi mSoblebis an mosamarTlisaTvis;

• Tqven mis mxares xarT;

• yvela saubari (da Canaweri) konfidencialuria („saidumloa“).

`odesme gyolia advokati? ara?  modi, agixsni raRacas… me vmuSaob SenTvis da ara Seni dedis, 

mamis, sasamarTlos an nebismieri sxva pirisTvis. Cemi movaleobaa, rom Sen dagexmaro imis gagebaSi, 

Tu ra xdeba sasamarTloSi da dagexmaro imis gadawyvetaSi, Tu risi gakeTeba gsurs.”

`yvelaferi is, rasac Sen metyvi, saidumloa, gesmis? - miTxari Seni sityvebiT, Tu ras niSnavs 

es …  kanonis Tanaxmad, veravin maiZulebs, maTqmevinos is, rac Sen me gamande, da me seriozuli 

problema Semeqmneba, Tu amas vinmes vetyvi. amitom Cven SegviZlia visaubroT nebismier sakiTxze da 

Sen SegiZlia ar idardo. Sens naTqvams mxolod Seni nebarTviT gavimeoreb.”

am momentisaTvis, Tu saubars mSobeli an meurve eswreba, sTxoveT mas, dagtovoT da Tqveni 

klientis martooba uzrunvelyos. kidev erTxel ganumarteT advokatsa da klients Soris 

konfidencialurobis valdebuleba da Tqveni, rogorc advokatis, roli. saWiroebisamebr, auxseniT 

mSobels, rom es wesi mSoblebs icavs maTi SesaZlo CarTvisagan saqmeSi mowmis saxiT. amasTanave, 

igi icavs bavSvs da mSobels bralis aRiarebis an sxva mamxilebeli informaciis gamJRavnebis cru 

braldebisagan mSobelTan dakavSirebuli piris mier.  

mas Semdeg, rac ndobis garkveuli xarisxi  miRweulia, SeekiTxeT bavSvs ZiriTadi piradi 

informaciis Sesaxeb, rogoricaa niSnebi, zogadi gamocdileba skolaSi, sportis sayvareli  

saxeoba / hobi, situacia saxlSi, Tu ra moswons bavSvs da ra ara. aRniSnulis mizans warmoadgens 

rogorc informaciis mogroveba, ise bavSvis SemecnebiTi da komunikaciis unarebis Sefaseba (da 

komunikaciis Sesabamisad morgeba). sTxoveT bavSvs nebarTva, rom gaakeToT Canawerebi, xelaxla 

gausvamT ra xazs konfidencialurobis valdebulebas.

socialuri garemos mokvleva socialuri garemos mokvleva 

piradi da ojaxuri cxovrebis Sesaxeb dawvrilebiTi informacia: fsiqologiuri janmrTelobis 

problemebi; krizisi ojaxSi; Zaladoba ojaxSi; ugulebelyofa; alkoholis / narkotikebis 

moxmareba; urTierToba mSoblebTan / meurveebTan; cxovrobs Tu ara bavSvi ojaxSi / surs Tu 

ara ojaxSi cxovreba? daeswreba Tu ara sasamarTlo procesebs mSobeli, nebismieri sxva naTesavi  

/ zrdasruli, romelsac SeuZlia daxmareba gauwios bavSvs? gadis Tu ara bavSvi raime saxis 

Terapias, konsultacias, iRebs specialur ganaTlebas?

dawvrilebiTi inofrmacia skolisa da samsaxuris Sesaxeb: niSnebi, disciplina; jildoebi; saqmianoba; 

maswavleblebi / mwvrTnelebi, romlebic SesaZloa bavSvs daexmaron; rekomendaciebi.

Semdeg ganumarteT bavSvs misi mdgomareoba marTlmsajulebis procesSi. es ganmarteba unda 

moicavdes mTliani procesis mokle mimoxilvas da xazs usvamdes procesis im etaps, romelzec 

bavSvi amJamad imyofeba (mag. bralis wayeneba). amasTanave, auxseniT Tqvens klients yvela misi, 

rogorc kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis, ufleba da valdebuleba. es saubari gansxvavebulia 

zrdasrul klientTan Cveulebriv warmoebuli saubrisagan, vinaidan bavSvis SemTxvevaSi 

aucilebelia gamartivebuli enis gamoyeneba. yovelTvis umjobesia, rom bavSvs Tqveni naTqvamis 

gameoreba sTxovoT monawileobisa da gagebis uzrunvelyofis mizniT. ganumarteT bavSvs, zustad 

ra sakiTxze muSaobT am momentSi bavSvisaTvis (mag. winasasamarTlo patimrobidan gaTavisuflebis 

pirobebisaTvis argumentebis moZieba) da ratom.

kanonTan konfliqtSi myofi bavSvis advokats ekisreba valdebuleba, uzrunvelyos bavSvis 

monawileoba. es SesaZlebelia gakeTdes saqmeSi bavSvis CarTviT, rac aucileblad ar gulisxmobs 

teqnikur sakiTxebs, aramed ufro zogad sakiTxebs. SeekiTxeT bavSvs, Tu rogor SeuZlia mas 
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dagexmaroT saqmeze. hkiTxeT mas, Tu, misi azriT, ras miaqcevs yuradRebas mosamarTle. Tqvens 

klientTan ganixileT strategiebi skolaSi da saxlSi qcevis gaumjobesebisaTvis.   rodesac Tqven 

procesSi bavSvTan erTad monawileobT, daubrundiT bavSvis ideebsa da mosazrebebs. 

Semdeg moipoveT aucilebeli nebarTva Tqveni klientisagan, rogoricaa werilobiTi nebarTva 

saskolo Canawerebis / fsiqologiuri janmrTelobis Sesaxeb Canawerebis gamJRavnebis Sesaxeb. 

auxseniT mas, Tu risTvis gWirdebaT es informacia da daarwmuneT bavSvi, rom am informacias 

mxolod bavSvis nebarTviT gaavrcelebT.

rogorc nebismieri sxva klientis SemTxvevaSi, gamoarkvieT, aqvs Tu ara bavSvs nasamarTloba an 

warsulSi nebismieri sxva Sexeba marTlmsajulebis sistemasTan (mag. dakaveba, msjavri, ganrideba 

da sxv.). iyaviT Tanmimdevruli, vinaidan bavSvma SesaZloa gaiZuloT, dasvaT swori SekiTxva 

zrdasrulebTan misi komunikaciis Cveuli modelis safuZvelze (informaciis gamJRavneba mxolod 

zedmiwevniT konkretuli SekiTxvebis sapasuxod).

dabolos, daubrundiT bavSvis cxovrebas, gamoavlineT interesi mis ganviTarebasa da momavalSi. 

sad ginda, rom iyo xuT  / aT weliwadSi? rogoria Seni imedebi da ocnebebi cxovrebaSi, 

karieraSi? daasruleT pozitiuri, momavalze orientirebuli notiT. SeaxseneT Tqvens klients, 

rom misi amJamindeli mdgomareoba ver SeuSlis xels mis imedebsa da ocnebebs, mTavaria is, Tu 

rogor gaumklavdeba igi am mdgomareobas. marTeT saubari, urCieT Tqvens klients, moeridos 

damatebiT problemebs, ara mxolod danaSaulebriv situaciebs, aramed nebismier iseT situacias, 

romelSic arsebobs policiasTan Sexebis riski, rogoricaa quCaSi cud „kompaniasTan“ erTad 

drois xarjva. miuTiTeT Tqvens klients, rom iaros skolaSi da koncentracia gaakeTis swavlaze 

da klasgareSe saqmianobaze; moeridos Cxubs an mavne qcevas. dabolos, uTxariT Tqvens klients, 

rom rac SeiZleba kargad moiqces Sin.

`marTlac Zalze mniSvnelovania, rom raime problema ar SegemTxves gansakuTrebiT manam, sanam 

es saqme mimdinareobs. Tu Segeqmna, mosamarTle amas ganixilavs rogorc niSans imisa, rom Sen 

sasamarTlo xumroba ggonia. es mosamarTles Zalian gaabrazebs.”

`frTxilad SearCie isini, visTanac dros atareb, yuradRebiT iyavi, Tu ras akeTeben isini. ar 

ecado maT gadarwmunebas, ubralod gaecale. Tu Seni megobrebi manqaniT movlen da Sen ar xar 

darwmunebuli, rom es manqana maT ekuTvnis, xolo isini wayvanas gTavazoben, didi madloba da 

uari uTxari.” 

`mosamarTleebi iTvaliswineben imas, rac saxlSi xdeba. ecade, daicva wesebi, kargi urTierToba 

gqondes da-ZmasTan. Sens mSoblebs sxva gza ar aqvT, garda simarTlis Tqmisa mosamarTlisaTvis 

imis Sesaxeb, Tu ra xdeba saxlSi. gaumartive maT imis Tqma, rom yvelaferi kargadaa.”

teqnika `mosamarTle” saSualebas gaZlevT, gaeqceT avtoritaruli rolis TamaSs, rodesac bavSvis 

problemur qcevaze giwevT saubari.

mSoblebi / meurveebimSoblebi / meurveebi

umetes SemTxvevaSi bavSvs Tan mSobeli an meurve axlavs. miuxedavad imisa, rom es kargia, am 

zrdasruls erTi ram unda ganumartoT: Tqven, rogorc bavSvis advokati, muSaobT bavSvisaTvis 

da ara zrdasrulisaTvis. amavdroulad, mniSvnelovania, uzrunvelyoT TanamSromloba mSoblis 

an meurvis mxridan. ganumarteT maT, Tu rogor SeuZlia „mokavSire“ mSobels an meurves miiRos 

monawileoba, Tumca aseve ganumarteT SezRudvebi.  

iseve, rogorc aucilebelia bavSvTan gancalkevebiT saubari, Tqven mSobelsac calke unda 

gaesaubroT bavSvis informirebiT da misi TanxmobiT. mSobels igive SekiTxvebi dausviT, rac 

bavSvs – bavSvis Sexebis Sesaxeb marTlmsajulebis sistemasTan, skolisa da ojaxuri cxovrebis 

Sesaxeb. es Seavsebs bavSvis mier mowodebul informacias an warmoaCens Seusabamobebs. SeekiTxeT 

mSoblebs, Tu ra surT maT, rom mosamarTlem icodes. SeekiTxeT mSobels, Tu ra mosazrebebi aqvs 

saqmesTan dakavSirebiT. hkiTxeT mSobels azri, Tu rogor unda moxdes bavSvis kargi saqcielis 

waqezeba. gaigeT, daeswreba Tu ara mSobeli sasamarTlo process da xazi gausviT misi daswrebis 

mniSvnelobas. saWiroebisamebr, SearCieT ojaxis sxva wevri an sxva Sesabamisi zrdasruli procesze 

dasaswrebad. ganumarteT, rom mosamarTleebi bevrad ufro moqnilni arian xolme kanonTan 

konfliqtSi myof bavSvebTan, rodesac ojaxisagan aSkara mxardaWeras aqvs adgili.
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gaxsovdeT: ganixileT mSobelTan / meurvesTan, Tu ramdenad mniSvnelovania sasamarTlo procesze 

bavSvis Sesaxeb dadebiTad laparaki da mosamarTlis (da sxva pirebis) mimarT pativiscema.

mSobeli an meurve SesaZloa fiqrobdes, rom bavSvs daexmareba sasamarTlosaTvis bavSvis cud 

qcevaze miTiTebiT. Tumca piriqiT, aman SesaZloa bavSvs saqme gauuaresos da patimrobac ki 

gamoiwvios. uTxariT mSobels, rom sasamarTlo ar aris is adgili, sadac amgvari sakiTxebis 

gamomzeureba unda moxdes. amisaTvis gankuTvnilia bavSvisa da ojaxis konsultacia / Terapia 

- miuTiTeT am momsaxurebaze.  acnobeT mSobels an meurves, rom patimroba mcire periodiTac 

ki SesaZloa travmis momgvreli da saxifaTo iyos. Tu mSobels an meurves eWvi epareba bavSvis 

unarSi, daicvas wesebi saxlSi da kargad moiqces:

• ecadeT miaRwioT kompromiss (Tu mSobels ar surs bavSvis saxlSi gaCereba, SesTavazeT 

pirobebi (bavSvis TanxmobiT), rogoricaa komendantis saaTi, savaldebulo saojaxo konsultacia, 

skolaSi daswreba);

• xazi gausviT imas, rom es bavSvis ukanaskneli Sansia da rom mSobels mokavSireebi eyoleba 

Tqveni da mosamarTlis (rogorc profesionalebis) saxiT;

• urCieT mSobels (da bavSvs), dagekontaqtoT, Tu saxlSi raime problema warmoiSveba.

marTlmsajulebis sistemis mimarT mtrulad ganwyobilma mSobelma an mSobelma, romelsac 

usafuZvlod miaCnia, rom mis Svils „usamarTlod“ sdeben brals, SesaZloa mosamarTle da 

sxva organoebi gaaRizianos bavSvis sazianod. saWiroebisamebr, moerideT amas. gaxsovdeT, rom 

bavSvis WeSmariti interesis principma SesaZloa isic ki moiTxovos, rom mSobeli an meurve 

samarTalwarmoebis process saerTod CamoaSoroT.
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mozardi marTlmsajulebis sistemaSi 

 

saswavlo moduli advokatebisTvis 

 

(fsiqologiuri nawili) 

 

2011 weli  

Mmasala momzadebulia niderlandebis samefos mxardaWeriT  

 

 

masala momzadebulia `iunisefis~ konsultantis maia ciramuas mier 

masalaSi gamoxatuli mosazrebebi SeiZleba ar asaxavdes  

gaeros bavSvTa fondis oficialur Tvalsazri 

 

Sesavali 

 

mozardTa Soris agresia da Zaladoba Cveni sazogadoebisaTvis erT-erT mwvave problemas 

warmoadgens. sakiTxi aqtualuria rogorc saxelmwifo sistemisaTvis, ise masmediisa da 

sxva socialuri struqturebisaTvis. agresia da Zaladoba, xSir SemTxvevaSi, ara mxolod 

moraluri, aramed iuridiuli normebis darRveviTac mTavrdeba da  mozardebis 

sisxlissamarTlebriv pasuxisgebaSi micemiT sruldeba.Tu mxedvelobaSi miviRebT im 

faqtorebsac, rom agresia da Zaladoba yovelTvis ar iRebs danaSaulis saxes, xolo 

araregistrirebul danaSaulTa maCvenebeli CvenTvis ucnobia, mozardTa mier agresiisa da 

Zaladobis gamovlenis faqtebi, savaraudod, bevrad meti SeiZleba iyos, vidre 

oficialurad registrirebul danaSaulTa raodenoba. 

winamdebare saswavlo moduli SesaZleblobas miscems arasrulwlovan mozardebTan 

momuSave advokatebs, gaecnon bavSvis/mozardis fsiqologiur maxasiaTeblebs. aseve, 

rogoria penitenciuri sistemis gavlena  mozardis me-identobis formirebis procesze. 

ganxiluli iqneba mozardis fsiqosocialuri da moraluri ganviTarebis Taviseburebebi, 

ganviTarebis  darRvevis ramdenime forma. 

specialistebisaTvis miwodebuli informacia daeyrdnoba saerTaSoriso praqtikaSi 

damkvidrebul saukeTeso gamocdilebas, Teoriul midgomebs da gaiTvaliswinebs im 

problemebs, romlebsac samarTlis eqspertebi awydebian arasrulwlovnebTan muSaobisas, 

iqneba es  maTTan komunikacia Tu  maTi  asakobrivi Taviseburebebis, moTxovnilebebisa da 

motivebis sworad aRqma da gaazreba. 

sakiTxisadmi  amgvari - sistemuri - midgoma saSualebas mogvcems, mozardis mier Cadenili 

danaSaulebrivi qceva aRviqvaT ara rogorc erTi konkretuli epizodi misi cxovrebidan, 

aramed  gaviazroT da davinaxoT sruli  socialuri da fsiqologiuri konteqsti, rac 

sabolood bavSvis saukeTeso interesebis gaTvaliswinebaSi dagvexmareba. 

saswavlo modulSi ganxiluli iqneba sakiTxebi Semdegi TanmimdevrobiT: 

o ra aris ganviTareba? 

o eriqsonis fsiqosocialuri ganviTarebis Teoria  

o mSoblebis mier gamoyenebuli aRzrdis stili da dadgenili qcevis wesebi 

o mozardobis asaki (12 -18 ww) 

 fizikuri maxasiaTeblebi – pubertati 

 seqsualuri ganwyoba da qceva 

 kognituri ganviTareba 

 fsiqosocialuri ganviTareba 

 

o ganviTarebis darRvevebi 

 ra aris gonebrivi CamorCena? 

 daswavlis unaris darRveva 

 yuradRebis deficitisa da hiperqtivobis sindromi 

 

o deviaciuri qceva. SesaZlo gamomwvevi mizezebi da faqtorebi 

o fsiqotravma da misi gavlena bavSvis ganviTarebaze 

o kanonTan konfliqtSi myofi mozardis fsiqologiuri da socialuri ganviTarebis 

darRvevebi 

o ra aris penitenciuri stresi da rogoria misi gavlena mozardze? 

o efeqtiani komunikacia mozardebTan 
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1. ra aris ganviTareba? 

adamiani mTeli Tavisi sicocxlis manZilze uamrav cvlilebas ganicdis. Cveni cxovreba 

cvlilebebis erTi didi nakrebia da albaT swored amiTaa igi saintereso.  

   ganviTareba cvlilebebs niSnavs, magram cvlilebebi xom sxvadasxvagvaria?! Tu 

adamianur cxovrebas, arc Tu ise uxeSad, sferoebad davyofT, sami sferos gamoyofas 

SevZlebT: fizikuris, fsiqikurisa da socialuris. samive maTgani urTierTgadajaWvulia 

da erTmaneTze did gavlenas axdens.  

garemos marTlac didi roli akisria adamianis ganviTarebaSi. misi mniSvneloba Tundac 

mxolod iqidan Cans, rom aRzrda, romlis gareSec axalSobili Tavs ver gaitanda, 

sruliad socialuri fenomenia. da marTlac _ adamianis ganviTareba socialur garemoSi 

mimdinareobs; es garemo jer viwro _ ojaxuri wriT iwyeba da Semdeg ufro farTo 

socialuri sistemebis _ megobrebis, skolis, samsaxuris, qalaqis, qveynis, sazogadoebis da 

a.S. _ saxiT moqmedebs adamianze. Tumca aqve unda aRvniSnoT, rom ganviTarebis 

fsiqologiaSi arsebuli popularuli polemika sakmaod did xans skeptikurad uyurebda 

aRzrdis (garemos) rols, metic _ es sakiTxi dilemadac ki iqca: mecnierTa erTi 

radikaluri jgufi (magaliTad, me-18 saukunis frangi filosofosi Jan-Jak ruso) ambobda, 

rom ganviTareba arc meti, arc naklebi memkvidreobis,bunebis Sedegia, anu adamianis 

ganviTarebaze mxolod memkvidreoba axdens gavlenas; meore jgufi (magaliTad, me-17 

saukunis britaneli filosofosi jon loki) ki miiCnevda, rom adamianis ganviTareba 

mTlianad garemoze, aRzrdasa da swavlazea damokidebuli da memkvidreoba masze gavlenas 

ar axdens. mokled, polemikam daaxloebiT aseTi saxe miiRo: Tandayolili SeZenilis 

winaaRmdeg, sxva sityvebiT, memkvidreobisada aRzrdis dapirispireba. 

ase iyo Tu ise, dRes mecnierebi praqtikulad Tanxmdebian, rom adamianis ganviTarebaze 

memkvidreobasa da garemos, praqtikulad, Tanabari wili miuZRviT. sxva sityvebiT rom 

vTqvaT, memkvidreoba uzrunvelyofs potencials, xolo gamocdileba am potencialis 

ganxorcielebis mimarTulebas gansazRvravs. aqedan gamomdinare ki arasworia 

sazogadoebaSi damkvidrebuli stereotipebi imasaTan dakavSirebiT, rom `adamianis 

gamosworeba SeuZlebelia!~ es midgoma, xSir SemTxvevaSi, sxvadasxva socialuri 

jgufisadmi diskriminaciul damokidebulebaSi vlindeba, maT Soris im adamianebisadmi, 

romlebsac kanonTan konfliqti aqvT. maT xSirad mTeli cxovreba uwevT `damnaSavis” 

imijiT cxovreba, rac, Tu kargad davfiqrdebiT, xSirad danaSaulis recidivis mizezi 

xdeba. 

maSasadame, ZiriTad sakiTxs rom davubrundeT, ganviTarebis fsiqologia adamianis 

sicocxlis manZilze mimdinare fizikur da fsiqikur cvlilebebs Seiswavlis. 

ras niSnavs fizikuri cvlilebebi? es igive adamianis biologiuri zrdaa: sxeulis 

sididis, formebis, tvinis struqturebis cvla, SegrZnebebisa da motoruli (moZaraobiTi) 

unarebis ganviTareba. 

ras niSnavs fsiqikur cvlilebebi? aq igulisxmeba adamianis a) kognituri (SemecnebiTi) 

ganviTareba anu gonebrivi unarebis _ aRqmis, mexsierebis, azrovnebis, metyvelebis, 

warmosaxvis _ ganviTareba da b) fsiqosocialuri ganviTareba _pirovnebis Tvisebebis, 

socialuri unarebis, qcevis stilisa da emociuri reagirebis unaris ganviTareba. 

garda amisa, fsiqologebi msjeloben, Tu rogor SeiZleba adamianis ganviTarebis dayofa 

asakobriv periodebad, ra kriteriumebiT unda vixelmZRvaneloT am dayofis dros da, 

Sesabamisad, met-naklebad gansxvavebul asakobriv periodizaciebs gvTavazoben, Tumca mainc 

SesaZlebelia garkveuli Sejerebuli versiis miReba: 

1. Cviloba _ 0_2 weli 

2. adreuli bavSvoba _ 2_6 weli 

3. saSualo bavSvoba _ 6_12 weli 

4. mozardoba _ 12_18 weli 

 

gamomdinare iqedan, rom Cvens saxelmwifoSi bavSvi/mozardi kanonis winaSe pasuxismgebeli 

14 wlis asakidan xdeba, Cvens samizne jgufs ufro mozardebi Seadgenen, amitom maTi 

kognituri, fsiqosocialuri ganviTarebis Taviseburebebze ufro detalurad mogvianebiT 

SevCerdebiT, manamde ki warmogidgenT pirovnebis fsiqosocialuri da moraluri 

ganviTarebis Teoriebs. 

 

2. ganviTarebis Teoriebi 

erik eriqsonis fsiqosocialuri ganviTarebis Teoria: 

erik eriqsoni, fsiqoanalitikosi (1902-1994 ww), pirovnebis fsiqosocialuri ganviTarebis 

fazebs gvTavazobs, sadac gaTvaliswinebulia adamianis asakobrivi, fiziologiuri da 

socialuri Taviseburebebi. is ganviTarebis calkeul fazas ganixilavs pirovnebis 
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fsiqologiur da socialur sferoSi mimdinare krizisis fonze, rac gamoixateba imaSi, 

rom adamianma Tavisi ganviTarebis am etapze garkveuli unari unda SeiZinos, rac 

damokidebulia am adamianis garSemo arsebul ojaxur da socialur situaciaze. 

magaliTad, asakobrivi krizisi ndoba -undoblobis winaaRmdeg gulisxmobs, rom Tu 

adamiani kriziss daZlevs, moipovebs ndobas gare samyarosadmi, xolo krizisis 

verdaZlevis SemTxvevaSi – undoblobas. 

 

erik eriqsonis pirovnebis fsiqosocialuri ganviTarebis fazebi:  

1) dabadebidan 1 wlamde: ndoba Tu undobloba? _ imis mixedviT, Tu rogor vzrunavT 

pataraze CvilobaSi, bavSvebi igeben, imsaxurebs Tu ara gare samyaro ndobas. Tu maTi 

moTxovnilebebi kmayofildeba, Tu maT yuradRebiT, mzrunvelobiTa da Tanmimdevrulad 

vepyrobiT, maSin bavSvebs samyaros Sesaxeb iseTi STabeWdileba uyalibdebaT, rom is 

usafrTxo da ndobis Rirsi adgilia. meore mxriv, Tu patarebis samyaro winaaRmdegobrivia, 

maT tkivils, stress ayenebs da maT usafrTxoebas emuqreba, maSin bavSvebi swored aseT 

rameebs moelian cxovrebisgan da Tvlian, rom is moulodnelobebiTaa aRsavse da ndobas 

ar imsaxurebs. erTi sityviT, bavSvi garemos imdenad endoba, ramdenadac endoba dedas, 

uSualo aRmzrdels. 

2) 2-dan 3 wlamde: avtonomia (damoukidebloba) Tu eWvebi da sircxvili? _ siarulis 

dawyebasTan erTad, bavSvebi sakuTar sxeulsa da misi marTvis SesaZleblobebs aRmoaCenen. 

isini Wamas, Cacmasa da tualetis moxmarebas swavloben da gadaadgilebis axal 

saSualebebs iTaviseben. roca bavSvi raimes damoukideblad gakeTebas axerxebs, is 

TviTkontrolisa da Tavdajerebulobis grZnobas iZens. magram Tu bavSvi mudmivad 

warumateblobebs awydeba da amis gamo mas sjian an dabduras, WuWyians, sulels, mokled, 

cuds eZaxian, is sakuTar ZalebSi eWvis Setanas eCveva da sircxvilsac ganicdis. sxva 

sityvebiT, am asakisTvis damaxasiaTebeli formula SegviZlia ase CamovayaliboT: `me var 

is, rac SemiZlia.’’ 

3) iniciativa Tu danaSaulis gancda? 

_ skolamdelebs sakuTari `kvleviTi’’ aqtivobebi sakuTari sxeulis farglebs gareT 

gaaqvT. isini igeben, rogor aris samyaro mowyobili da rogor SeiZleba masze 

zemoqmedebis moxdena. samyaro maTTvis rogorc realuri, ise warmosaxviTi adamianebisa da 

sagnebisgan Sedgeba. Tu maTi `kvleviTi’’ aqtiuroba, zogadad, efeqtiania, isini swavloben 

adamianebsa da sagnebTan konstruqciul urTierTobas da iniciativis Zlier gancdasac 

iZenen. Tumca, Tu maT mkacrad akritikeben an sjian, maT TavianTi qcevebis gamo danaSaulis 

gancda umuSavdebaT. 

4) Sromismoyvareoba Tu arasrulfasovnebis gancda? _ saSualo bavSvobaSi bavSvebi uamrav 

Cvevasa da unars iZenen skolaSi, saxlSi Tu TanatolebTan urTierTobiT. eriqsonis 

azriT, `me’’-gancdas mniSvnelovnad amdidrebs sxvadasxva sferoSi bavSvis kompetenciebis 

realuri zrda. sul ufro met mniSvnelobas iZens sakuTari Tavis TanatolebTan Sedareba. 

am etapze gansakuTrebuli ziani swored im uaryofiT Sefasebas moaqvs, romelic bavSvs 

sakuTari Tavis sxvebTan Sedarebisas eqmneba. 

 

 

SeniSvna: am asakisaTvis safrTxes warmoadgens arasrulfasovnebis gancdis 

Camoyalibebis SesaZlebloba. am TvalsazrisiT xSirad riskjgufs qmnian iseTi bavSvebi, 

romlebic acnobiereben, rom maTi socialuri statusi dabalia, gansakuTrebiT, Tu isini 

miekuTvnebian iseT socialur jgufebs, rogorebicaa usaxlkaro, mitovebuli bavSvebi, 

devnilebi, Rataki ojaxebis Svilebi da sxv. isini socilur da kulturul velSi 

sakuTar Tavs ver aRiqvamen TanatolTa Tanaswor pirovnebebad, kargaven swavlis, Sromis 

da socialuri aqtivobis motivacias. sakuTari Tavisadmi amgvari damokidebuleba ki 

kompensirdeba agresiuli an socialurad pasiuri, zog SemTxvevaSi danaSaulebrivi 

qcevebiTac ki, ris wyarosac warmoadgens bavSvis mier sakuTari Tavis aRqma rogorc 

dabali kompetenciis matarebeli subieqtisa. 

 

5) identoba1 Tu rolTa aRreva? _ mozardobis (12-18 weli) asakSi mniSvnelovani xdeba 

pirovnebis mier warsulSi sakuTari Tavis Sesaxeb dagrovili informaciis, gamocdilebis 

ganzogadeba da Camoyalibeba sakuTar Tavze Sexedulebebis, koncefciis saxiT, rasac 

eriqsoni me-koncefcias uwodebda. magaliTad - me var moswavle, Svili, fexburTis gundis 

�����������������������������������������������������������

1
pirovnuli TviTgamorkveva, sakuTari rolis, funqciis gansazRvra. pasuxi SekiTxvaze – vin 

var me? ra SemiZlia da ras warmovadgen am samyaroSi? 
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wevri da, amasTanave, me var kargi, bejiTi, patiosani da. a.S. amgvari Sexedulebebis 

arseboba TavisTavad gulisxmobs TviTSefasebis elementebsac, magaliTad, Tu adamiani 

ambobs -  me var sawyali, cxadia, ra damokidebuleba aqvs mas sakuTari pirovnebisadmi. 

 

 

SeiZleba iTqvas, rom 12-18 wlamde asaki aris yvelaze ufro sapasuxismgeblo etapi 

adamianis cxovrebaSi, radgan swored axla unda moipovos mozardma me-identoba, 

daimkvidros Tavi sociumSi da upasuxos SekiTxvas – vin var me?  

 

 

cxadia, sicocxlis am etapze gadamwyvet rols TamaSobs isic, Tu rogor daZlia mozardma 

Tavisi ganviTarebis wina periodebis krizisebi, anu ra codna, ra informacia miiRo 

sakuTari me-s Sesaxeb: moipova ndoba gare samyarosadmi erT wlamde asakSi? moipova 

damoukidebloba 2-3 wlis asakSi? da a.S. kidev erTxel xazs vusvamT, rom 12-18 wlis asaki 

aris garkveuli Sejameba adreul etapze miRebuli gamocdilebebisa. am asakisaTvis 

damaxasiaTebeli krizisi SeiZleba warmatebiT daZleulad CaiTvalos, Tu gamosavali aris 

me-identobis mopoveba, TviTdamkvidreba, da warumateblad, Tu pirovnebas ara aqvs 

identobis gancda, rac, saboloo jamSi, rolur aRrevaSi gamoixateba - anu adamianma ar 

icis zustad, ra unda, ra SeuZlia da romel socialur jgufs ganekuTvneba, ufro 

martivad - ver poulobs sakuTar Tavs samyaroSi. 

 

 

12-18 wlis asaki emTxveva gardatexis asaks, am dros mozardis organizmSi garkveuli 

hormonaluri cvlilebebic xdeba, is sqesobrivad unda momwifdes, SeiZinos garkveuli 

identobac am mimarTulebiT. es fiziologiuri procesebi ki sakmaod mtkivneulad 

mimdinareobs, mozardi metad agresiulia, aRgznebulia, feTqebadia, rac swored 

hormonalur disbalansTanaa dakavSirebuli. amas emateba garkveuli sirTuleebic 

socialuri urTierTobebis sferoSi. 

 

 

mozardisaTvis sami ram aris Zalian mniSvnelovani: 

1. icodes, vin aris (me-identoba) 

2. icodes, rogor aRiqvamen mas sxvebi (igulisxmeba Tanatolebi, ufrosebi, mTlianad 

sociumi) 

3. icodes isic, ramdenad modis winaaRmdegobaSi garemosTan misi codna sakuTari Tavis 

Sesaxeb (magaliTad, zogjer mozards aqvs gancda, rom is miuRebelia sociumisaTvis, 

rogorc garkveuli socialuri warmomavlobis pirovneba – Raribi, devnili, miusafari, 

SezRuduli SesaZleblobis, arasruli, ganqorwinubili ojaxis Svili da a.S.) 

imasTan erTad, rom am asakSi xdeba mTeli adreuli gamocdilebis ganzogadeba, Sejameba, 

xdeba maTi gadasinjvac, mozardi aRar iRebs ukritikod im codnasa da Sexedulebebs, rac 

masSi ufrosebma Cades. metic, upirispirdeba da cdilobs, Semoitanos axali, Taviseburi 

wesebi, ase Cndeba mozarduli Teoriebi - ra saWiroa swavla? ratom unda mjerodes 

adamianebis? ratom unda viSromo? da sxv. aseTi metamorfoza Zalian bunebrivi da 

normaluria gardatexis asakisaTvis. sxvagvarad pirovneba ver moipovebs me-identobas, jer 

man uari unda Tqvas yvelaferze, rac masSi Cades aRzrdis procesSi, da TviTon, `sakuTari 

xelebiT~ Seqmnas axali realoba. xolo rogori iqneba es axali realoba da ramdenad 

daemTxveva saboloo jamSi kulturul, sazogadoebaSi miRebul normebs, didadaa 

damokidebuli mis uaxloes socialur velze, kerZod, vin arian misi mSoblebi (axloblebi) 

da rogor aRiqvamen mis asakobriv problemebs, vin arian misTvis `mniSvnelovani sxvebi~ - 

warmatebuli Tanaklaseli, quCis avtoriteti Tu kriminaluri avtoriteti? ra 

Rirebulebebisa da normebis matarebelia es socialuri veli - anu ra aris prioritetuli 

ojaxisaTvis, megobarTa wrisaTvis, skolisaTvis, mTlianad sazogadoebisaTvis. Tu ojaxi 

ar arsebobs, an araadekvaturad aRiqvams mozardis problemebs da mxarSi ki ar udgas da 

ki ar exmareba, aramed sjis, Rirsebas ulaxavs, Seuracxyofs mozards, Tu sociumi mkacria 

da emijneba mas (ar iRebs imitom, rom miusafaria, SezRuduli SesaZleblobisaa, damnaSavea 

da a.S.), mozards sxva gza aRar rCeba - is sakuTar TavSi an `TavisnairTa~ viwro wreSi 

iketeba da sabolood kargavs identobas - man ukve aRar icis, vin aris, saiT midis da vin 

unda iyos momavalSi. swored es aris is, rasac SeiZleba roluri aRreva vuwodoT. 

pozituri gamosavali ki am asakis fsiqosocialuri krizisidan, rogorc adrec aRvniSneT, 

aris me-identobis mopoveba _ TviTdamkvidreba, rac imas niSnavs, rom pirovnebam ukve icis 

Tavisi SesaZleblobebisa da unarebis Sesaxeb, icis, vin aris da ra SeuZlia, icis, rom is 
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aRiarebulia sxvebis mier da mzad aris, iyos sazogadoebis sruluflebiani, socialurad 

aqtiuri wevri.  

 

erik eriqsoni aRniSnavda, rom adamiani identobis problemas exeba mozardobis asakSi da 

am dros dawyebuli procesi mihyveba mas mTeli cxovreba. zrdasrul asakSi ganviTarebis 

erTi etapidan meoreze gadasvla gulisxmobs identobis problemis gaaqtiurebas. 

identobis mopoveba rTuli da xangrZlivi procesia es ar aris erTxel da samudamod 

dadgeneli dogmebi da adamians cxovrebis ganmavlobaSi koreqcia Seaqvs sakuTar 

identobaSi. 

erik eriqsonis Semdeg identobis problemaze jeims marsia muSaobda. kvlevebze 

dayrdnobiT man aRwera identobis problemis gadaWris oTxi varianti, sadac gadamwyveti 

roli or faqtors eniWeba: 

I. gaiara Tu ara mozardma sakuTari gadawyvetilebebis miRebis periodi, romelsac 

`identobis kriziss” veZaxiT; da 

II. aiRo Tu ara pasuxismgebloba arCeul RirebulebaTa sistemaze da momaval profesiul 

gzaze. 

jeims marsia kvlevebis Sedegad mivida im daskvnamde, rom arsebobs identobis oTxi 

statusi: 

 miRweuli identoba – adamianma gamoiara SekiTxvebis dasmisa da TviTgamorkvevis 

periodi, man iseTi RirebulebiTi da ideuri safuZveli/platforma Seiqmna, romelic Tavad 

airCia, da momavali profesiac Tavad gansazRvra. aseTi mozardi Tavis Tavze rogorc 

momaval eqimze fiqrobs, da ara rogorc studentze, romelic qimias, fizikas da a.S. 

Seiswavlis. maT moaxdines TavianTi mSoblebis Rirebulebebis, religiuri Tu politikuri 

warmodgenebis gadafaseba da uari Tqves zogierT maTganze, romlebic maT sakuTar 

identobas ar Seesabamebodnen. 

 winaswar gansazRvruli identoba _ am statusSi myofma adamianmac airCia Tavisi 

momavali profesia da RirebulebiTi ideuri pozicia, magram mas ar gauvlia identobis 

krizisi. man SekiTxvebis, gaazrebis gareSe, meqanikurad miiRo Tavisi mSoblebis 

Sexedulebebi da RirebulebiTi sistemebi (magaliTad, meTevzis Svili meTevze gaxda). 

 difuzuri identoba _ zogierTs am kategoriidan gamovlili aqvs identobis krizisi, 

zogs – ara. magram maT jer kidev ar aqvT sakuTari Tavis gamTlianebuli aRqma 

Camoyalibebuli. isini amboben, rom saintereso iqneboda iuridiul fakultetze swavla, 

magram arafers akeTeben am miznis misaRwevad. 

 moratoriumi _ (identobis saboloo miRebis gadavadeba) es statusi gulisxmobs, rom 

adamiani identobis krizisis kulminacias gadis. is eZebs SekiTxvebze pasuxs, magram 

poulobs jer mxolod Seusabamobebsa da konfliqtebs sakuTar interesebsa da misi 

winaprebis, mSoblebis interesebs, gegmebs, Sexedulebebs Soris. aseTi adamiani an 

mgrZnobiarea, eTikuri, gaxsnili gonebiT, an TviTkmayofili, gaubedavi, maRali SfoTviT an 

daTrgunulobis gancdiT. 

SesaZloa, eriqsonma gadaaWarba, roca gamoiyena termini `krizisi~ sakuTari Tavis Ziebis, 

anu identobis mopovebis gamosaxatad, vinaidan mozardebi, romlebic imyofebian 

moratoriumis statusSi, sulac ar gamoiyurebian daTrgunulad. j.marsia da misi kolegebi 

Tvlian, rom is mozardebi, romlebic aqtiurad eZeben identobas, gacilebiT ukeTesad 

grZnoben Tavs, vidre maTi Tanatolebi difuzuri da moumwifebeli statusiT. magram 

eriqsoni iyo absoluturad marTali, roca xazgasmiT aRniSnavda identobis mopovebis 

uaRresad did mniSvnelobas adamianis ganviTarebisa da fsiqikuri janmrTelobisaTvis. 

 

eriqsoni varaudobda, rom adamianebi Camouyalibebeli, difuzuri identobiT saboloo 

jamSi xSirad depresiul pirovnebebad da Tavis TavSi daurwmunebel adamianebad 

yalibdebian. xSirad aseTi mozardebi kompensaciis mizniT irCeven uaryofiT identobas, 

upirispirdebian gare samyaros, uyalibdebaT deliqventuri qceva, vinaidan gariyulis 

pozicias uaryofiTi identoba urCevniaT. 

 

marTlac, mozardebi, romlebic iWedebian difuzur identobaSi, xasiaTdebian 

inertulobiT, pasiurobiT, momavalTan dakavSirebiT uimedobiT, sxvebi ki deliqventur 

qcevas amoefarebian TviTpativiscemis, TviTSefasebis gazrdis imediT. 

 

ra faqtorebi gansazRvravs identobis Camoyalibebas? 

kognituri faqtorebi 

mozardebs, romlebic daeuflnen formalur logikur operaciebs da aqvT logikuri 

azrovnebis unari, aqvT perspeqtiva, TavianTi momavali identoba sworad gaiazron, 
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Sesabamisad, maT naklebad aSinebT identobis mosapoveblad gasavleli gza, vidre im 

mozardebs, romlebsac Camouyalibebeli inteleqti aqvT. 

 

aRzrdis stili 

aseve mniSvnelovani ganmsazRvreli faqtoria mozardebis urTierToba mSoblebTan 

(markstom-adams, 1992 Waterman, 1982). kvlevebma aCvena, rom difuzuri statusis mqone 

mozardebi xSirad arian mSoblebis mxridan ugulebelyofilebi, gaucxoebulebi (Archer, 
1994). meore mxriv, mozardebi moumwifari identobiT zedmetad mijaWvulebi xdebian TavianT 

mSoblebze. aseTma mozardebma SesaZloa arasdros eWvqveS ar daayenon mSoblebis 

Zalaufleba da ar hqondeT damoukidebeli identobis mopovebis moTxovnileba. 

mosiyvarule da demokratiuli aRzrdis stili exmareba bavSvs, hqondes TviTpativiscema 

da mozardobis periodSi Camouyalibdes jansaRi da adaptaciuri identoba. 

saswavlo garemo 

saswavlo garemo kidev erTi mniSvnelovani faqtoria, romelic gansazRvravs identobis 

mopovebis process. bavSvis saskolo cxovreba mis cxovrebaSi socializaciis procesis 

dawyebas niSnavs. skola mxolod saganmanaTleblo dawesebuleba ar aris, mas 

aRmzrdelobiTi funqciac akisria, amdenad is, rac zemoT aRzrdis stilze iTqva, 

samarTliania saswavlo garemos konteqstSic: mzrunveli da demokratiuli stilis 

urTierTobebi exmareba bavSvebsa da mozardebs, warmatebiT gaiaron identobis mopovebis 

rTuli gza. skolis mniSvnelobas kidev ufro zrdis is garemoeba, rom yvela bavSvs 

ojaxSi ar aqvs saTanado, jansaRi atmosfero, rac uaryofiT gavlenas axdens bavSvis 

ganviTarebaze, da skolas aqvs saSualeba, aseT bavSvebsa da mozardebs daexmaros 

identobis mopovebasTan dakavSirebuli sirTuleebis warmatebiT daZlevaSi. 

 

socialur-kulturuli faqtorebi 

identobis formireba didadaa damokidebuli socialur da kulturul konteqstze. Tavad 

idea, rom mozardebma TviTon unda airCion TavianTi identoba, aris XX-XXI saukuneebis 

industriuli sazogadoebis maxasiaTebeli. Tanamedrove araindustriuli sazogadoebebis 

bavSvebi meqanikurad Rebuloben im rolebs, romlebsac maTgan garemo elodeba, yovelgvari 

sakuTari Tavis Ziebisa da eqsperimentebis gareSe. 

dasavluri kulturebi ki aZleven mozardebs sakuTari arCevanis gakeTebis saSualebas, 

aqezeben, sakuTar Tavs dausvan sakuTar `mesTan” dakavSirebuli SekiTxvebi. eriqsoni 

marTli iyo, rodesac ambobda, rom individi identobis mopovebiT did sargebels iRebs, 

miuxedavad imisa, Tu rogor sazogadoebaSi cxovrobs. identobis porblemebs adamiani 

mTeli cxovrebis ganmavlobaSi exeba, faqtobrivad, erTi stadiidan meoreze gadasvla 

yovelTvis xasiaTdeba krizisiT, romlis drosac adamianma isev da isev SeiZleba dausvas 

Tavis Tavs kiTxva `vin var me?”. es exeba im adamianebsac, romlebmac mozardobis asakSi 

CamouyalibdaT pozitiuri identoba. magaliTad, umaRlesi saswavleblis damTavrebis 

Semdeg axalgazrdam SesaZlebelia eWvqveS daayenos misi profesiasTan dakavSirebuli 

arCevani da a.S. 

aqve xazgasmiT unda aRiniSnos, rom mozardebi, romlebic identobis mopovebis etaps 

(qarTul sinamdvileSi 14-dan 18 wlamde) sasjelaRsrulebis dawesebulebebSi gadian, 

seriozuli safrTxis winaSe dgebian im TvalsazrisiT, rom sasjelis amowurvis Semdeg, 

roca isini Tavisuflebas ubrundebian, ver axerxeben garemosTan adaptacias imis gamo, rom 

maTi identoba mTlianad cixis garemosTan aris dakavSirebuli. `me-damnaSave~, `me-yofili 

patimari~, es e.w. stigmatizebuli imiji, maT xels uSlis axali identobis mopovebaSi. 

SeiZleba iTqvas, rom isini identobis gareSe rCebian, amitom aracnobierad isini 

ubrundebian Cveul identobas, rac danaSaulis recidivSi gamoixateba. safrTxe kidev 

ufro seriozul saxes iZens sazogadoebaSi, sadac resocializaciisa da reintegraciis 

resursi maRali ar aris. (modulis avtoris SeniSvna) 

 

3. mSoblebis mier gamoyenebuli aRzrdis stili da dadgenili qcevis wesebi 

cnobilia, rom TiToeuli bavSvi sakuTari temperamentis Sesabamisad iqceva mSoblebTan 

urTierTobisas. mSoblebi xSirad aRniSnaven, Tu ramdenad gansxvavdebian maTi Svilebi 

erTmaneTisgan jer kidev adreuli asakidan. bavSvis ama Tu im temperamentma mSoblebis 

saukeTeso an uaresi mcdelobebi SeiZleba moulodnel Sedegebamde miiyvanos. mkvlevarebi 

aRiareben, rom bavSvis temperamenti da mSoblis qceva gavlenas axdenen erTmaneTze, rac, 

Tavis mxriv, aisaxeba bavSvis ganviTarebaze. 

da mainc, temperamentuli sxvaobebis fonze, dadginda mSoblis mier gamoyenebuli aRzrdis 

stilis gavlena bavSvis ganviTarebaze da qcevaze. 
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aRzrdis stili – meTodi, romliTac mSoblebi zrdian Svilebs. yvelaze efeqtianad 

iTvleba avtoritetuli, da ara avtoritaruli, stili, romelic Tanabrad moiazrebs 

momTxovnelobas (kontrols) da gulisxmierebas (zrunvas). 

 

kontrolSi (momTxovnelobaSi) igulisxmeba mSoblis survili, Seasrulos sazogadoebis 

warmomadgenlisa da am sazogadoebaSi miRebuli normebis, wesebis bavSvisaTvis gadamcemis 

roli, gulisxmierebaSi (zrunvaSi) ki – mSoblis mier bavSvis individualobis aRiareba. 

aRzrdis avtoritetuli stili (maRali kontroli/momTxovneloba – maRali 

zrunva/gulisxmiereba): aseTi mSoblebi saTanado MmoTxovnebs uyeneben TavianT Svilebs: 

isini maTgan moiTxoven qcevis miRebuli  normebis aRiarebas, Sesatyvis moqmedebas, Tavad 

ki gulisxmierad epyrobian maT – isini yovelTvis utoveben bavSvebs urTierTobis 

inicirebis SesaZleblobas, riTac xels uwyoben TviTregulaciis unaris ganviTarebas. 

aseTi avtoritetuli stili yvelaze metad ayalibebs mSobeli-Svilis efeqtian kavSirs.  

aRzrdis avtoritaruli stilis(maRali kontroli/dabali zrunva) SemTxvevaSi ki 

mSoblebi bavSvebisgan disciplinirebulobas iTxoven da naklebad uTmoben yuradRebas maT 

damoukideblobas, naklebad iTvaliswineben bavSvis individualur Taviseburebebs, 

interesebs, survilebs, maTTvis mTavaria wesrigi da morCileba, isini Znelad eguebian 

bavSvis mxridan wamosul iniciativebs, damoukidebel gadawyvetilebebs. xSirad aseTi 

mSoblebi dasjis araefeqtian meTodebsac iyeneben, metic, Zaladoben bavSvebze (fizikuri, 

emociuri Zaladoba: daSineba, muqara, piradi Rirsebis Selaxva da sxv.). aseTi tipis 

mSoblebi miiCneven, rom mizani (sazogadoebrivi wesebisami bavSvis damorCileba) amarTlebs 

saSualebas (am wesebis ZaliT da Zaladobrivi damokidebulebiT aRiareba), rac umetes 

SemTxvevaSi cudi SedegiT mTavrdeba: izrdeba bavSvis negativizmi, opoziciuri qceva, ar 

xdeba sazogadoebrivi wesebis aRiareba, piriqiT, rac ufro Zaladobrivia misdami 

damokidebuleba, miT metia wesebis araRiarebisa da Zaladobrivi qcevis daswavlis Sansi. 

aRzrdis momTmeni stili (dabali kontroli/maRali zrunva) gulisxmobs bavSvisadmi 

gulisxmier, zrunviT damokidebulebas, Tumca kontroli da momTxovneloba dabalia. 

aseTi tipis mSoblebi xSirad gadaWarbebul zrunvasac ki iCenen Svilebis mimarT, mzad 

arian, maT magivrad akeTon yvelaferi, magaliTad, xatovnad rom vTqvaT, isini aswavlian 

bavSvebs ara Tevzis daWeras, aramed pirdapir Tevzs sTavazoben. TavisTavad cxadia, 

aRzrdis es stilic naklebad aRiarebs bavSvis individualobas, iniciativas da amiT 

SesaZloa is raRaciT hgavdes bavSvisadmi Zaladobriv damokidebulebas, romelic 

SeniRbulia zrunviTa da gulisxmierebiT. amitom aRzrdis aseTi stilis Sedegebic 

zogjer savalaloa – bavSvebi ver axerxeben sazogadoebrivi wesebis struqturebis 

swavlas, romlebiTac unda icxovron momavalSi, isini metwilad uunaroebi da 

upasuxismgebloebi gamodian da Tavad naklebad miiCneven sakuTar valdebulebad sxvaze 

zrunvas, sxvis mxardaWeras. 

aRzrdis uyuradRebo stili (dabali kontroli/dabali zrunva) gulisxmobs, rom mSoblebi 

arc disciplinirebulobas moiTxoven Svilebisgan da arc maTi individualurobisadmi  

iCenen  yuradRebas, arc akontroleben da arc zrunaven, anu ugulebelyofen bavSvis 

interesebs, iqamde, rom zogjer maTi sasicocxlo moTxovnilebebic ki daukmayofilebelia, 

rac, Sesabamisad, sazogadoebrivi wesebis gaSinaganebasac uSlis xels da bavSvs 

sxvadasxva tipis qceviT an emociur problemebs uqmnis. 
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rodesac aRzrdaze vsaubrobT, aRzrdis stilis garda kidev mniSvnelovani xdeba meore 

ganzomileba – mSoblebis mier dadgenili qcevis wesebi2, romlebic momdinareobs mkafiod 

dasaxuli miznebidan. aqedan gamomdinare, avtoritetuli mSoblebi, romlebsac surT, rom 

bavSvebma kargad iswavlon skolaSi, saxlSi qmnian garemos, romelic kargad aCvenebs 

bavSvs, Tu ratom iswrafvian mSoblebi am miznisaken. bavSvebi cdiloben kargad swavlas 

skolaSi, radgan am miznisaTvis maTma mSoblebma efeqtianad ganawyves, Tumca yvela 

avtoritetuli mSoblisaTvis ar aris xolme swavla aseTi prioritetuli, Sesabamisad, 

Cven ver movaxdenT maTi Svilebis swavlaSi warmatebis prognozirebas. aqedan gamomdinare, 

is, Tu ra Sedegi eqneba bavSvs sazogadoebaSi, swored am or parametrzea damokidebuli: 

aRzrdis stilze da mSoblebis mier dadgenil qcevis wesebze. 

 

4. mozardobis asaki (12 -18 ww) 

sakmarisia, Tundac sakuTari mozardoba, igive gardamavali an gardatexis asaki 

gavixsenoT, rom Tvalwin dagvidgeba dramatuli cvlilebebiT, sirTuleebiTa da 

intensiuri emociebiT savse cxovrebis periodi. SemTxveviTi ar aris, rom stenli holma 

(amerikeli fsiqologi da ganmanaTlebeli,1844_1924) mozardobas `mZvinvarebisa da ieriSis’’ 

periodi uwoda. 

mozardobaSi erTbaSad uamravi - biologiuri, fsiqosocialuri - cvlileba xdeba da 

mozardebi sakuTar TavSi mimdinare am procesis Semyure xSirad sixarulsac da tkivilsac 

ganicdian. am cvlilebebs erTdroulad interesis, aRfrTovanebisa da Sokis TvaliT 

akvirdebian da gaocebulebi, damorcxvebulebi da sakuTar TavSi daurwmuneblebi, Tavs 

gamudmebiT sxvebs adareben da me-xats mudmiv revizias uwyoben. sakuTar Tavs am etapze 

mozardebi yvelaze xSirad ideals adareben. es ki _ realobasa da ideals Soris sxvaobis 

dabalanseba _ gardamavali asakis erT-erT problemad gvevlineba. 

fizikuri ganviTareba _ pubertati 

gardamavali periodi bavSvobasa da simwifes Soris, anu mozardoba, iseTi uswrafesi 

biologiuri cvlilebebiT da ganviTarebis tempiT xasiaTdeba, rom am mxriv mxolod 

embrionul da Cvilobis periods Tu Seedreba. 

bavSvobidan mozardobaSi gadasvlis kriteriumad sqesobrivi momwifeba miiCneva, romelic 

dakavSirebulia reproduqciuli funqciis momwifebasTan. amasve emTxveva biologiuri 

simwifis periodi. 

 mozardobis periodi Zalian mniSvnelovania fsiqoseqsualuri ganviTarebis 

TvalsazrisiT. pirveli fsiqologiuri amocana, romelsac mozardis winaSe sqesobrivi 

momwifeba ayenebs, aris sqesobrivi mikuTvnebulobis gacnobiereba da sabolood am 

orientaciis Sesabamisi fsiqoseqsualuri qcevis ganxorcieleba. biologiuri sqesi jer 

kidev ar ayalibebs bavSvs qalad da mamakacad. es rom moxdes, saWiroa bavSvma 

�����������������������������������������������������������

2
mSoblebis mier dadgenili qcevis wesebi – konkretuli aRmzrdelobiTi qceva, romelic 

konkretuli aRmzrdelobiTi miznebis Sesabamisad yalibdeba.  
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gaacnobieros misi sqesobrivi mikuTvnebuloba da SeiTvisos Sesabamisad qalisa Tu 

mamakacis roli. 

mozardoba iwyeba pubertatiT _ sqesobrivi simwifis periodiT, rac hormonebis donis 

matebas da Semdeg reproduqciuli organoebisa da meoradi sasqeso niSnebis gamoCenas 

gulisxmobs. pubertatis dadgoma individualuria, magram saSualod gogonebSi es procesi 

10,5 wlidan, xolo biWebSi 12-13 wlidan iwyeba. pubertatis dadgoma gogonebSi menarqes _ 

pirvel menstruacias, xolo biWebSi _ pirveli spermis gamoyofas moaswavebs. menarqes 

dadgoma SeiZleba, 9,5 wlidan 16,5 wlamde meryeobdes. pirveli spermis gamoyofac biWebSi 

SeiZleba 11 wlidan 16 wlamde varirebdes. 

 

hormonebi da morfofiziologiuri cvlilebebi 

pubertatis dadgomaze hormonebi ageben pasuxs. hormonebi bioqimiuri nivTierebebia, 

romlebsac endokrinuli jirkvlebi gamoimuSavebs da romlebic sisxlisa Tu sxva 

organizmuli siTxis saSualebiT konkretul organosa Tu qsovils gadaecema da 

stimulatorisa Tu aqseleratoris rols asrulebs. 

`qaluri’’ da `kacuri’’ hormonebi orive sqess gaaCnia, Tumca mamrobiT sqesSi ufro meti 

androgenia (romelTagan erT-erT yvelaze mniSvnelovans testosteroni ewodeba), qalebs ki 

ufro meti progesteroni da estrogenebi aqvT. androgenebi mamakacis fizikur zrdaze 

(mxrebis gaganiereba, Tmebis zrda genitaliebsa da saxeze), misi sasqeso organoebis 

ganviTarebasa da funqcionirebaze agebs pasuxs, estrogenebi ki qalebis saSvilosnos, 

sarZeve jirkvlebis zrdaze, menjis gaganierebazea pasuxismgebeli. aRsaniSnavia, rom 

hormonebi aramarto fizikur, aramed emociur cvlilebebsac iwvevs mozardebSi. 

 

tipuri morfofunqcionaluri cvlilebebi mozardebSi: 

 

gogonebSi: 

1. mkerdis zrda; 

2. boqvenze Tmis zrda; 

3. iRliebSi Tmis zrda; 

4. sxeulis zrda; 

5. menarqe (unda aRiniSnos, rom pirveli menstrualuri cikli xSirad araregularulia 

da Tan axlavs fizikuri da emociuri problemebi); 

6. cximovani da saofle jirkvlebis moqmedebis gaaqtiureba. 

 

biWebSi: 

1. kvercxebisa da saTesle jirkvlebis zrda; 

2. boqvenze Tmis zrda; 

3. iRliebSi da saxeze Tmis zrda; 

4. sxeulis zrda; 

5. penisis zrda; 

6. xmis Secvla; 

7. pirveli eakulacia (spermis gamoyofa); 

8. cximovani da saofle jirkvlebis moqmedebis gaaqtiureba. 

 

bunebrivia, sxeulis amdeni radikaluri cvlileba mozardze emociurad Zalian did 

gavlenas axdens, mas axal `vizualur me’’-sTan uwevs Segueba. orive sqesSi xSiria sakuTari 

sxeuliT ukmayofileba da amis gamo _ raimes Secvlis survili. mozardebi Zalian 

kritikulni arian sakuTari Tavis mimarT P_ Rirsebasac da naklsac Zalian mkacrad 

gansjian. simaRle, wona da aRnagoba me-10 klaselebisaTvis mRelvarebis mTavar mizezs 

warmoadgens. biWebi, ZiriTadad, sakuTari fizikuri siZlieriT arian dainteresebulni, 

gogonebi ki ufro woniT da aRnagobiT. 

 adre momwifebul biWebs Tanatolebs Soris xSirad garkveuli upiratesobebi aqvT. rac 

Seexeba gogonebs, naadrevi sqesobrivi momwifeba ar SeZleba, erTmniSvnelovnad dadebiT 

momentad CaiTvalos; SedarebiT dagvianebuli momwifeba SeiZleba ufro sasurvelic ki 

iyos, radgan gogonas simwife misi Tanatoli biWebis sqesobrivi simwifis periods 

daemTxveva.  

 

seqsualuri ganwyoba da qceva 

mozardobis asakSi bunebrivia sapirispiro sqesisadmi da zogadad sqesobrivi 

cxovrebisadmi interesis zrda. mozardebi aqtiurad iwyeben am sferos Sesaxeb informaciis 

mopovebas (TanatolebTan saubrebiT, televiziiTa Tu internetiT). da marTlac _ 



175175

�

�

adekvaturi informirebuloba Zalian mniSvnelovania, radgan informaciis naklebobam 

(rasac xSirad mSoblebis arasaTanado damokidebuleba ganapirobebs) mozardebi iseT 

arasasurvel Sedegebamde SeiZleba miiyvanos, rogoricaa arasasurveli orsuloba, aborti 

da sxv.  

 pirveli sqesobrivi kavSiris asaki damokidebulia sqesze da imazec, ra interesebi aqvs 

mozards da ramdenadaa orientirebuli swavlaze; biWebSi SedarebiT adreuli seqsualuri 

aqtiuroba SeiniSneba, vidre gogonebSi, rac garkveulwilad socialur da kulturalur 

normebTan aris dakavSirebuli.  

 

kognituri ganviTareba piaJes mixedviT 

mozardobaSi konkretuli operaciebi adgils formalur operaciebs uTmobs, sxva 

sityvebiT _ abstraqtul azrovnebas _ azrovnebis tips, romelic mozrdil adamianebs 

sicocxlis bolomde mihyvebaT. 

formaluri operaciebis stadiaze azrovneba sabolood Tavisufldeba `aq da amJamad’’-s 

tyveobidan. mozardi ukve iwyebs fiqrs SesaZlo variantebze _ imaze, rac SeiZleba 

momxdariyo an ar momxdariyo. mozardebs uCndebaT dagegmvisa da Sors ganWvretis unari. 

azrovneba xdeba hipoTeturi _ mozardebs SeuZliaT hipoTezebis formulireba, Semowmeba 

da Sefaseba.  

amgvarad, formaluri operaciebis stadiisTvis damaxasiaTebel azrovnebas SegviZlia meore 

rigis azrovneba vuwodoT. pirveli rigis azrovneba obieqtebs Soris avlens kavSirebs, 

maSin, roca meore rigis azrovneba gulisxmobs azrebs azrebis Sesaxeb, kavSirebs Soris 

kavSirebis damyarebas cdilobs da aqvs unari, realobasa da SesaZlo variantebs Soris 

manevrireba moaxdinos.  

maSasadame, am tipis azrovneba SegviZlia sami TaviseburebiT davaxasiaToT: 

1) problemis gadaWris Ziebisas cvladebis yvelanairi kombinaciis gaTvaliswinebis unari; 

2) imis varaudis unari, Tu ra gavlena SeiZleba hqondes erT cvlads meoreze;  

3) hipoTetur-deduqciuri gziT cvladebis gaerTianebisa da danawevrebis unari.  

iTvleba, rom formaluri operaciebis doneze azrovnebis unari yvelas ar Seswevs. metic _ 

bevri adamiani misTvis axal problemasa Tu situaciasTan Sejaxebisas xSirad msjelobis 

ufro konkretul formebs ubrundeba. savaraudoa, rom formalur-operaciuli 

azrovnebisTvis inteleqtis garkveuli donea saWiro; kulturuli da socialur-

ekonomikuri faqtorebic, gansakuTrebiT ki saganmanaTleblo done, did rols TamaSobs am 

tipis azrovnebis CamoyalibebaSi.  

piaJe xazs usvams, rom formalur-operaciuli azrovnebis elementebi umniSvnelovanesia 

mecnierebebisa da maTematikis dauflebaSi.  

fsiqosocialuri ganviTareba 

iseve, rogor ganviTarebis yvela etaps, mozardobasac aqvs Tavisi sirTuleebi, romlebic 

saWiroebs axal unarebs. mozardobasac aqvs Tavisi amocana, `mizani“, romelsac is 

emsaxureba. aq ori aseTi mizani unda gamovyoT: 1. mSoblebisgan gamoyofa, damoukideblobis 

da avtonomiis miRweva da 2. identurobis Camoyalibeba, rac niSnavs Semoqmed da 

damoukidebel me-s, romelSic harmoniuladaa Serwymuli mocemuli pirovnebis sxvadasxva 

elementi (dawvrilebiT ixileT eriqsonis Teoria). 

 amdenad, yvelaze mTavari: am periodSi gansakuTrebiT mniSvnelovania, mSoblebma 

gonivrulad marTon wonasworoba mozardis gakontrolebasa da mis damoukideblobas 

Soris. 

SeniSvna: Cven SegviZlia Tavi movuyaroT mTel zemoT mowodebul informacias da mivceT 

sqematuri saxe, romelic praqtikuli saqmianobisas, saWiroebis SemTxvevaSi, SegviZlia 

gamoviyenoT rogorc saxelmZRvanelo, sadac warmodgenilia ganviTarebis etapebi asakTan 

da ganviTarebis TaviseburebebTan mimarTebaSi. ix. danarTi 1, 2, 3.   

 

5. ganviTarebis darRvevebi 

ganviTarebis darRvevebi zog SemTxvevaSi mozardis antisocialuri qcevis winapiroba 

xdeba, magaliTad, praqtikosebi xSirad aRniSnaven, rom daswavlis unaris darRvevis mqone 

bavSvebi `swavlaSi CamorCenilis~ imijs - `amrevis~, `meamboxis~ imijs amjobineben da 

saswavlo process naklebad emorCilebian, hiperaqtivobisa da yuradRebis deficitis mqone 

bavSvebi ki arasaTanado intervenciis (specialistis, fsiqologis Careva) pirobebSi 

sabolood iwebeben sazogadoebis mxridan `gamousworebelis~ iarliys, rac mTel maT 

momavals safrTxes uqmnis. 

 saWirod miviCnevT, SemogTavazoT garkveuli informacia am sferodan, rac 

marTlmsajulebis sistemaSi momuSave profesionalebs SesaZleblobas miscems, saWiroebis 

SemTxvevaSi, moaxdinon darRvevis identificireba da Sesabamisi reagireba (mag. Sesabamisi 
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profesionalis CarTva), aseve SeZlon ganviTarebis deficitis mqone mozardebTan 

adekvaturi komunikacia.  

 

gonebrivi CamorCena 

gonebrivi  CamorCena fsiqikuri ganviTarebis darRvevis formaa, rac vlindeba adreul 

asakSi da mTeli sicocxlis manZilze axdens gavlenas adamianis funqcionirebaze.  

gonebrivi CamorCena iwvevs SezRudvebs adamianis yoveldRiur cxovrebaSi. 

igi xasiaTdeba: 

I. saSualoze mniSvnelovnad dabali inteleqtiT (individualuri testirebis dros 70-ze 

dabali IQ)  

II. Tanmxlebi SezRudvebiT adaptaciur CvevebSi Semdegi ori an meti sferodan: 

� komunikacia 

� TviTmomsaxureba 

� saxlis movla 

� socialuri Cvevebi 

� sazogadoebasTan urTierTobis Cvevebi 

� TviTregulacia 

� akademiuri funqcionirebis Cvevebi 

� janmrTeloba da usafrTxoeba 

� SromiTi saqmianoba 

� dasveneba 

gamoyofen gonebrivi CamorCenilobis sxvadasxva xarisxs inteleqtis testSi miRebuli 

qulebis mixedviT:  

� msubuqi gonebrivi CamorCeniloba IQ 50/55-70 

� saSualo gonebrivi CamorCeniloba IQ 35/40-50/55 
� Zlieri gonebrivi CamorCeniloba IQ 20/25-35/40 
� mZime gonebrivi CamorCeniloba IQ 20/25-ze dabali 

� dauzustebeli gonebrivi CamorCeniloba: rodesac arsebobs varaudi gonebrivi 

CamorCenilobis Sesaxeb, magram  inteleqtis Sefaseba SeuZlebelia standartuli testiT. 

SeniSvna: Tu arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sferoSi momuSave specialists 

(prokurori, mosamarTle, advokati) uCndeba eWvi eWvmitanili/braldebuli 

arasrulwlovnis gonebrivi unarebis Sesaxeb, man SesaZloa mimarTos bavSvis fsiqologs 

(konkretulad ganviTarebis specialists) da IQ koeficientis gansazRvris Semdeg miiRos 
Sesabamisi gadawyvetileba. 

 

riT xasiaTdeba gonebrivi CamorCeniloba? 

gonebrivi CamorCeniloba bavSvis fsiqikuri ganviTarebis Seuqcevad darRvevas gulisxmobs 

da es ar niSnavs imas, rom bavSvs ar SeuZlia miiRos ganaTleba da ganviTardes, aramed 

gulisxmobs gonebrivad CamorCenili bavSvis ganviTarebis gansxvavebul kanonzomierebasa 

da temps.  

gonebrivi CamorCenilobis dasaxasiaTeblad unda gaviTvaliswinoT, rom bavSvis fsiqikuri 

ganviTareba moicavs Semdeg sferoebs: 

� SemecnebiTi unarebi 

� metyvelebisa da komunikaciis unari 

� msxvili da natifi motoruli unarebi 

� socialur-emociuri ganviTareba 

 

gonebrivi CamorCenilobisTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebi ganviTarebis sferoebis 

mixedviT: 

 

SemecnebiTi sfero 

� azrovnebis konkretuloba, situaciuroba, ganzogadebis siZneleebi: erT konkretul 

situaciaSi miRebuli codnis an aTvisebuli Cvevis sxva situaciaSi gamoyenebis siZnele 

(mag. msgavsebis povna Tagvsa da spilos Soris; bavSvi ver poulobs saerTos, radgan misi 

yuradReba zomaSi gansxvavebazea koncentrirebuli); 

� abstraqtuli azrovnebis problemebi: uWirT mimarTebebis gageba, mizez-Sedegobrivi 

mimarTebebis wvdoma, Sinaarsidan azris gamotana da sxv. aseve aqvT:  

1. daswavlis neli tempi 

2. yuradRebis darRveva – maTTvis did sirTules warmoadgens nebiTi yuradRebis marTva 

da axal moqmedebaze misi gadanacvleba; 
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3. problemis gadawyvetis sirTule – uWirT problemis xasiaTis garkveva, gadaWris gzis 

povna, xolo gadawyvetis daswavlis SemTxvevaSi uWirT am codnis msgavs situaciaSi 

gamoyeneba. 

� metyvelebis ganviTarebis darRvevebi: uWirT sityvebis sworad warmoTqma, axasiaTebT 

artikulaciis problemebi, leqsikur maragis simwire, ver axerxeben sintaqsis sworad 

gamoyenebas, ambis moyolas da adekvaturad gadmocemas.   

 

motoruli sfero 

� msxvili motoruli unarebis ganviTarebaSi CamorCena: gvian swavloben jdomas, dgomas, 

siaruls. 

� natifi motoruli unarebis ganviTarebaSi problemebi: xelebiT, TiTebiT  natifi, 

moqnili  moZraobebis  siZneleebi. Sesabamisad, uWirT xeliT sxvadasxva obieqtiT 

manipulireba: fanqris xmareba, makratliT gamoWra da a.S. 

� Tanmimdevruli da SeTanxmebuli moZraobebis ganxorcielebaSi problemebi. 

Sesabamisad, uWirT TviTmomsaxurebis Cvevebis (Wama, Cacma, dabana, tualeti) aTviseba, 

sWirdebaT xangrZlivi varjiSi maT SesaZenad. 

 

socialur-emociuri sfero 

� socialur adaptaciasTan dakavSirebuli problemebi: Znelad da gvian iTviseben 

socialur Cvevebs, magaliTad, rogor moiqcnen ama Tu im garemoSi, sazogadoebaSi, 

transportSi da a.S.  

� emociuri moumwifebloba, problemebi emociur regulaciaSi: uWirT emociebis 

kontroli da arian impulsurebi, isini Zalian mgrZnobiareebi arian garemos 

damokidebulebisadmi, rodesac ver grZnoben mxardaWeras da siTbos, aqvT mwvave reaqciebi, 

magaliTad, brazis Semoteva, ganwiruli tirili da sxv. 

 

daswavlis unaris daRveva 

terminiT `daswavlis unaris darRveva~ aRiwereba informaciis Senaxvis, gadamuSavebisa da 

axali informaciis producirebis sxvadasxva xarisxis darkolebebi.  

daswavlis unaris darRveva gulisxmobs Semdegs: 

� bavSvs darRveva aqvs erT an ramdenime bazisur fsiqikur procesSi, romelic 

safuZvlad udevs zepiri da weriTi metyvelebis gagebas da gamoyenebas da vlindeba 

mosmenis, azris gagebisa da gamoTqmis, weris, kiTxvis, artikulaciis, Tvlis siZneleebSi; 

� bavSvs aqvs sirTuleebi swavlaSi, kerZod, uWirs wera-kiTxva da maTematikis aTviseba; 

� swavlis problemis mizezs ar warmoadgens sensoruli deficiti – smenis an 

mxedvelobis daqveiTeba, motoruli nakli, gonebrivi CamorCeniloba, emociuri aSliloba, 

ekonomikuri, garemosa da socialur-kulturuli araxelsayreli pirobebi; 

� unda gvaxsovdes, rom swavlis unaris darRveva ar aris bavSvis dabali inteleqtis an 

gonebrivi CamorCenis Sedegi; 

� didi gansxvavebaa bavSvis swavlis potencialsa da misi miRwevis dabal dones Soris; 

� daswavlis unaris darRveva ukavSirdeba centraluri nervuli sistemis disfunqcias; 

� daswavlis unaris darRveva SeiZleba arsebobdes sxva darRvevebTan erTad (emociuri 

aSliloba, yuradRebis deficitisa da hiperaqtivobis sindromi); 

� am dros bavSvis fsiqikuri ganviTareba mozaikur xasiaTs atarebs, rac fsiqikuri 

funqciebis araTanabar ganviTarebas gulisxmobs, magaliTad, SesaZloa bavSvi, romelmac 

ver iswavla wera-kiTxva, araCveulebrivi maTematikuri an sxva unarebiT gamoirCeodes; 

� problema SesaZloa arsebobdes mTeli cxovrebis manZilze 

gamoiyofa swavlis unaris darRvevebis sami ZiriTadi saxe, romlebic SeiZleba 

gamovlindes rogorc damoukidebeli saxiT, ise erTmaneTTan kombinaciaSi: 

� kiTxvis unaris darRveva; 

� weris unaris darRveva; 

� maTematikuri unaris darRveva. 

 

kiTxvis unaris darRveva gulisxmobs bavSvis mxridan sityvebis cnobisa da gaazrebis, 

Tavisuflad kiTxvisa da wakiTxulis gagebis sirTules. kiTxvis unaris darRveva 

cnobilia rogorc disleqsia.  

� bavSvis kiTxvis done bevrad ufro dabalia, vidre es mis qronologiur asaks, 

inteleqtis donesa da asakis Sesaferis ganaTlebis dones Seesabameba; 

� darRveva xels uSlis bavSvs akademiur miRwevebSi da yoveldRiuri cxovrebis im 

aqtivobebSi, romlebic moiTxovs kiTxvis unarebs; 
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� kiTxvis unaris darRvevis diagnozis dasma ar xdeba im SemTxvevaSi, Tu kiTxvis 

problemebi mxedvelobis mwvave aSlilobiT aris gamowveuli.  

swavlis unaris darRvevebs Soris yvelaze metad gavrcelebuli kiTxvis unaris darRvevaa. 

igi, rogorc wesi, pirvel klasSi vlindeba da bavSvs swavlisas eqmneba iseTi problemebi, 

rogoricaa: anbanis aTviseba, asoebis garCeva da maTi erT sityvad gaerTianeba. kiTxvis 

unaris darRvevas xSirad Tan axlavs metyvelebisa da komunikaciis mniSvnelovani 

problemebi. kiTxviTi unaris darRveva SesaZloa mozardobisa da mozrdilobis asakSic 

Segvxvdes. kiTxviTi unaris darRveva xSirad gvxvdeba werisa da maTematikuri unaris 

darRvevebTan erTad. 

 

weris unaris  darRveva 

weris unaris darRvevis SemTxvevaSi bavSvs aqvs sirTuleebi weraSi, sityvebis 

damarcvlaSi. weris unaris darRveva cnobilia rogorc disgrafia. 

� bavSvis weriTi unaris done bevrad ufro dabalia, vidre es mis qronologiur asaks, 

inteleqtis donesa da asakis Sesaferisi ganaTlebis dones Seesabameba; 

� darRveva xels uSlis bavSvs akademiur miRwevebSi da yoveldRiuri cxovrebis im 

aqtivobebSi, romlebic moiTxovs werilobiTi teqstis Sedgenas; 

� weriTi unaris darRvevis diagnozis dasma ar xdeba im SemTxvevaSi, Tu problema 

gamowveulia motoruli koordinaciis darRvevis Sedegad. diagnozi aseve  ar ismeba im 

SemTxvevaSi, rodesac saqme gvaqvs mxolod cud kaligrafiasTan.  

weriTi unaris darRveva, rogorc wesi, sxvadasxva saxiT vlindeba: 

� werilobiTi teqstis Sedgenis sirTule winadadebebSi gramatikuli an punqtuaciuri 

Secdomebis arsebobis gamo; 

� marTlweris mravaljeradi Secdomebi; 

� abzacebis dacvis sirTule. 

weriTi unaris darRveva, rogorc wesi, vlindeba maSin, rodesac bavSvebi iwyeben weris 

swavlas. es umTavresad xdeba pirvel klasSi, Tumca ufro aSkarad igi meore klasSi 

vlindeba. bavSvebi iwyeben Seusabamo zomisa da formis asoebis weras an arasworad weren 

sityvebs miTiTebis miuxedavad. weriTi unaris darRveva SesaZloa mozardobisa da 

mozrdilobis asakSic Segvxvdes. weriTi unaris darRveva xSirad gvxvdeba kiTxvisa da 

maTematikuri unaris darRvevebTan erTad kombinaciaSi. 

 

maTematikuri unaris darRveva 

maTematikuri unaris darRvevis SemTxvevaSi bavSvs aqvs ZiriTadi maTematikuri operaciebis 

(mimateba, gamokleba, gamravleba, gayofa) da maTematikuri amocanebis gadaWris sirTule. 

maTematikuri unaris darRveva cnobilia rogorc diskalkulia. 

� bavSvis maTematikuri unarebis done bevrad ufro dabalia, vidre es mis qronologiur 

asaks, inteleqtis donesa da asakis Sesaferis ganaTlebis dones Seesabameba;  

� darRveva xels uSlis bavSvs akademiur miRwevebSi da yoveldRiuri cxovrebis im 

aqtivobebSi, romlebic moiTxovs maTematikur unarebs;  

� maTematikuri unaris darRvevis diagnozis dasma ar xdeba im SemTxvevaSi, Tu problema 

gamowveulia mxedvelobiTi, smeniTi an sxva nevrologiuri funqciis darRvevis Sedegad. 

maTematikuri unaris darRveva, rogorc wesi, vlindeba meore an mesame klasSi, rodesac 

maTematikuri instruqciebis Sesruleba swavlebis mniSvnelovani nawili xdeba. Tumca im 

SemTxvevaSi, Tu bavSvs maRali inteleqti aqvs, bavSvs SeuZlia qveda klasebSi ganviTarebis 

safexurebis Sesaferisad funqcionireba, maTematikuri unaris darRveva SesaZloa ar 

gamovlindes me-5 an ufro zeda klasamde. maTematikuri unaris darRveva xSirad vlindeba 

kiTxviTi unaris darRvevasa da weriTi unaris darRvevasTan erTad.  

maTematikuri unaris darRvevebis arsebobis SemTxvevaSi problemebi SeiZleba sxvadasxva 

saxiT gamovlindes: 

� cifrebisa da ariTmetikuli niSnebis cnobisa da wakiTxvis sirTule;  

� maTematikuri terminebis, operaciebis an cnebebis gagebisa da dasaxelebis sirTule; 

� ariTmetikuli simboloebis weris problema; 

� standartuli ricxviTi operaciebis ganxorcielebis sirTule; 

� cxrilebSi garkvevis sirTule; 

� gamoTvlis dros simboloebis sworad Casmis sirTule; 

� obieqtebis daTvlis sirTule; 

� cifrebis gadaweris sirTule.  

 

 

�
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�������yuradRebis deficitisa da hiperaqtivobis sindromi 

����� �� yuradRebis deficitisa da hiperaqtivobis sindromi warmoadgens centraluri 

nervuli sistemis funqcionirebis, anu neirobiologiuri darRveviT gamowveuli 

simptomebis erTobliobas, romelic gulisxmobs: 

 yuradRebis koncentraciis deficits (gonebagafantuloba, uyuradReboba) 

 impulsurobas (uneblie qcevis kontrolis sirTules) 

 hiperaqtivobas (motoruli mousvenroba, moZraobaTa siWarbe), rasac Tan erTvis 

emociuri umwifaroba, agresiuloba, dabali akademiuri moswreba. 

aris SemTxvevebi, roca yurdRebis problemebi arsebobs damoukideblad impulsurobisa da 

hiperaqtivobis gareSe. 

 

�����sindromSi erTiandeba individebis 2 jgufi: 

1. yuradRebis deficiti hiperaqtivobis gareSe – aseTi bavSvebi metwilad apaTiurebi, 

inertulebi, meocnebeebi, zantebi arian. gamoirCevian simorcxviT. aqvT swavlis problemebi 

da maTi ojaxis istoriaSi xSiria swavlis problemebi Tu emociuri aSliloba. 

2. yuradRebis deficiti impulsurobisa da hiperaqtivobis TanxlebiT _ am jgufSi 

gaerTianebuli bavSvebi xasiaTdebian impulsuribiT, Zlieri aqtivobiT, mousvenrobiT, 

xSirad agresiuli qceviT. skolis problemebidan wamyvania qceviTi problemebi. maTi 

ojaxis istoriebi datvirTulia antisocialuri problemebiT (narkomania, alkoholizmi, 

damnaSaveoba). 

 

����� �� yuradRebis deficitisa da hiperaqtivobis sindromis diagnostireba sakmaod 

rTulia, xSirad somptomebi TiTqmis SeumCnevelia an qreba axal, bavSvebisaTvis saintereso 

situaciaSi, xSiri waxalisebisa da intensiuri meTvalyureobis qveS, Sesabamisad, 

SesaZlebelia klinikuri dakvirvebis an testirebis procesSi es simptomebi ar Candes. 

amitom gadamwyveti mniSvneloba aqvs mSoblebisa da pedagogebis informacias.  

Tumca dakvirvebuli TvalisaTvis �����is simptomebi TvalSisacemia adreuli bavSvobidan, 

Cvilobis asakidanve SeuZlebeli xdeba aseTi bavSvis qcevis prognozireba – erT wamSi 

tiris da mousvenrobs, meore wamSi ki mSvidadaa, xSirad gaRizianebuli, daZabulia, 

momTxovni da mousvenaria, sami wlis asakidan rTuli xdeba misi qcevis marTva, xSirad 

ecvleba guneba-ganwyoba, uWirs tualetis Cvevis gamomuSaveba. problema mTeli simZafriT 

Tavs iCens skolaSi Sesvlis pirvel wlebSi. �����is dadgenis optimaluri periodia 

skolamdeli asaki an skolis pirveli weli (7 wlamde asaki). 

 

riT xasiaTdeba ������sindromi? 

�����sindromis mqone bavSvebisaTvis yvelaze metad damaxasiaTebelia uyuradReboba, ioli 

gadarTvadoba, dezorganizebuloba, impulsuroba, hiperaqtiuloba. aseTi bavSvis qceva 

SeiZleba Semdegnairad aRiweros: 

 ar asrulebs dawyebuls, erTi daumTavrebeli amocanidan xteba meoreze 

 xSirad tovebs STabeWdilebas, rom sxvebs ar usmens 

 advilad efanteba yuradReba 

 uWirs yuradRebis koncentracia iseT davalebebze, rac mis interess ar iwvevs, Tumca 

SeuZlia saaTobiT uyuros televizors an iTamaSos kompiuterze 

 ver axerxebs samuSaos organizebas 

 xSirad icvlis saqmianobas 

 uWirs miTiTebis Sesruleba 

 saWiroebs mudmiv meTvalyureobas 

 xSirad kargavs nivTebs 

 ar SeuZlia lodini 

 ver emorCileba ganrigs 

 uWirs erT adgilze jdoma 

 xelebsa da fexebs gamudmebiT amoZravebs, cqmutavs skamze 

 bevrs darbis, mousvenrobs 

 uWirs sakuTari jeris dalodeba 

 yovelTvis mzadaa gasaqcevad 

 xSirad umizezod tovebs merxs, saklaso oTaxs 

 moqmedebs daufiqreblad 

 ereva saubarSi, iWreba sxva bavSvebis TamaSSi 
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 xSirad gadaWarbebulad bevrs laparakobs, erTveba fizikurad saSiS qmedebebSi da ar 

fiqrobs Sedegebze 

 zog SemTxvevaSi agresiuli da Semtevia 

 

����� �� yuradRebis deficitisa da hiperaqtivobis sindromi gansxvavebulia sirTulis 

mixedviT. ganasxvaveben Semdeg formebs: 

 susti _ umniSvnelod gamoxatuli simptomebi, aranairi an mxolod minimaluri 

CamorCena saskolo saqmianobaSi. 

 saSualo – gamoxatulia simptomebi an funqcionaluri CamorCena `sustsa” da `mZime” 

SemTxvevebs Soris. 

 mZime  _ CamoTvlili simptomebis garda vlindeba mravali sxva simptomic, 

mniSvnelovania CamorCena saSinao da saskolo saqmianobebsa da TanatolebTan 

urTierTobaSi. 

�

�����is klasifikacia da klinikuri niSnebi 

qvemoT CamoTvlilidan eqvsi an meti simptomi unda vlindebodes eqvsi Tvis manZilze im 

xarisxiT, rom xels uSlides bavSvs garemosTan SeguebaSi. 

a. uyuradReboba: 

 uWirs yuradRebis gamaxvileba detalebze, Secdomebs uSvebs saSinao samuSaoSi 

 uWirs yuradRebis SenarCuneba davalebis Sesrulebis an TamaSis dros 

 TiTqmis ar gismens, roca elaparakebi 

 xSirad ver misdevs miTiTebebs 

 uWirs davalebis bolomde miyvana 

 uWirs davalebebisa da zogadad moqmedebis organizeba 

 ar uyvars davalebebi, sadac Zalisxmevaa saWiro 

 gareSe stimulebi advilad ufantavs yuradRebas 

 yoveldRiur cxovrebaSi gulmaviwyia 

b. hiperaqtivoba: 

 xSirad cqmutavs da ver isvenebs 

 xSirad tovebs sakuTar adgils klasSi 

 situaciisaTvis Seusabamod darbis da daZvreba yvelgan 

 sirTuleebi aqvs TamaSisa da dasvenebis dros 

 sul moZraobaSia, TiTqos mudmivi Zrava amoqmedebs 

 xSirad Zalian bevrs laparakobs 

 

impulsuroba: 

 pasuxs xSirad SekiTxvis dasmamde wamoiZaxebs 

 uWirs sakuTari jeris dalodeba 

 xSirad iWreba sxvebis aqtivobaSi an awyvetinebs TamaSsa da saubars 

g. uyuradRebobis da hiperaqtivoba-impulsurobis zogierTi simptomi 7 wlis asakamde 

vlindeba 

d. am simptomebis umetesoba or an met sxvadasxva garemoSi vlindeba.  

mniSvnelovani klinikuri cvlilebebi warmoCindeba socialur, akademiur, SromiT 

aqtivobebSi da sirTuleebi kavSirSi araa sxva daavadebebTan. 

 

 

ra ZiriTadi problemebi gvxvdeba�����isSemTxvevaSi? 

am sindromis ZiriTadi problemebia yuradRebis deficiti, impulsuroba, hiperaqtivoba. 

maTTan dakavSirebuli sirTuleebia: 

 CamorCena akademiur moswrebaSi, problemebi TanatolebTan urTierTobaSi 

 dabali TviTSefaseba da upativcemloba sakuTari Tavis mimarT 

 qcevis problemebi 

 negatiuri damokidebuleba mSoblebTan 

 negatiuri damokidebuleba maswavleblebTan 

 agresiuloba 
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yuradRebis deficiti vlindeba: 

 TanatolebTan SedarebiT yuradRebis koncentraciis unaris xangrZlivobis simcireSi; 

 yuradRebis SerCeviTobisa da fokusirebis darRvevaSi; seleqciuri yuradRebis 

simwireSi; stimulebis aRqmisa da gagebis SezRudvis unarSi; 

 xelisSemSleli stimulisadmi zedmet mgrZnobelobaSi (aseT bavSvebs yuradReba Zalze 

advilad gadaaqvT xelisSemSlel stimulebze; maT ar SeuZliaT impulsuri reaqciebis 

SeCereba iseT situaciebSi, romlebic moiTxovs mizanmimarTul moqmedebas). 

 

impulsuroba vlindeba: 

 davalebaze pasuxis gacemisas SeCerebisa da dafiqrebis uunarobaSi 

 sakuTari jeris dalodebis uunarobaSi 

 Tanmimdevruli moqmedebis dagegmvisa da kontrolis problemebSi 

 daufiqrebel moqmedebaSi 

 

hiperaqtivoba vlindeba Warb motorul aqtivobaSi. aqtivobis zrda naklebad SesamCnevia 

Tavisufali TamaSis dros, magram aSkara xdeba wesebiT SezRuduli TamaSebis da 

aqtivobebisas. 

 

CamorCena akademiur moswrebaSi:  

pirvel-meore klasSi �����is mqone bavSvebis akademiuri moswrebisa da miRwevis testebis 

maCveneblebi ar gansxvavdeba imave asakis Cveulebrivi bavSvebis monacemebisagan; me-3 

klasidan ki maTi maCveneblebi gacilebiT dabali da cvalebadia normasTan SedarebiT. 

damtkicebulia, rom mcirewlovan bavSvebTan SedarebiT ufrosi asakis �����is mqone 

bavSvebs meti problemebi uCndebaT swavlasa da emociur ganviTarebaSi. isini patarebTan 

SedarebiT ufro depresiulni da agresiulni arian, uWirT komunikacia. aRsaniSnavia, rom 

agresiul �����is mqone bavSvebs gacilebiT metad uWirT kiTxvis swavla, vidre ubralod 

agresiul an mxolod �����is mqone bavSvebs.  

 

agresiulobisa da qcevis problemebi _ �����is mqone bavSvebs aseve uWirT socialuri 

urTierTobebis damyareba. isini xSirad arapopularulebi da gariyulebi arian 

Tanatolebis mier. maTi umravlesoba ar aris darwmunebuli sakuTar SesaZleblobebSi da 

TiTqmis dakarguli aqvs TviTpativiscema. asakis matebasTan erTad es problemebi 

mZafrdeba. �����is mizeziT gamowveuli yvelaze mniSvnelovani problemaa agresiuli da 

asocialuri qceva (Cxubi,  tyuili). msgavsi qcevebi am sindromis mqone bavSvebis 70%-s 

axasiaTebs. 

 

ra unda gaviTvaliswinoT �����is mqone bavSvebTan urTierTobisas? 

� maT ar SeuZliaT yuradRebis didi xniT koncentrireba, erT adgilze jdoma, mosmena 

da saubari, amitom dakiTxvis procesSi saWiroa maTTan komunikacia daiwyos calkeul 

mcirexnian etapebad, drois intervalebi unda SevarCioT individualurad, sxvadasxva 

SemTxvevaSi isini SeiZleba meryeobdes 5 - 15 wuTs Soris; 

� saubris procesSi mozardi SesaZloa ver isvenebdes, gamudmebiT moZraobdes, 

iyurebodes aqeT-iqiT, es ar unda aRviqvaT, rogorc procesisadmi upativcemloba da 

dabali kulturis gamovlineba, aramed unda gvesmodes, rom bavSvs ar SeuZlia sxvagvarad 

moqceva, is ver marTavs sakuTar qcevas da emocias; 

� Sexvedris dagegmvisas specialistma aucileblad unda gaiTvaliswinos, rom �����is 

mqone bavSvebs ar aqvT unari, daelodon sakuTar jers; 

� dakiTxvis procesSi �����is mqone bavSvma SesaZloa pasuxi impulsurad, daufiqreblad 

gagvces, rac SesaZloa ar asaxavdes sinamdviles;  

� �����is mqone bavSvebs xSirad axasiaTebT e.w. emociuri amofrqvevebi, am dros maT unda 

mivceT emociis mxardamWer da dacul garemoSi gamoxatvis SesaZlebloba da sasurvelia, 

SevwyvitoT dakiTxvis procesi.  

 

 

6. deviaciuri qceva. gamomwvevi mizezebi da faqtorebi 

pirvel yovlisa, ganvmartoT, ra aris deviaciuri (normidan gadaxrili) qceva. ganixilaven 

deviaciuri qcevis or formas:  

1. qceva, romelic fsiqikuri normis farglebs scildeba. aq igulisxmeba sxvadasxva formis 

faruli an Ria fsiqopaTologiebi – asTeniuri, Sizoiduri, epileptoiduri tipebi da sxv.   
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2. qceva, romelic Tavisi bunebiTa da SinaarsiT ewinaaRmdegeba sazogadoebaSi miRebul 

wesebs, kanonebs, tradiciebsa da normebs, rac xSirad aRiqmeba, rogorc wesebisadmi da 

kanonebisadmi daumorCilebloba. qcevis aseT formas deliqventurs uwodeben (wesebisadmi, 

normebisadmi daumorCilebloba). arsebobs deviaciuri qcevis kidev erTi forma, romelic 

gulisxmobs qcevis iseT tips, roca adamiani cdilobs, Seqmnas gansxvavebuli realoba 

mZafri da intensiuri emociebis xelovnuri gamowveviT da sakuTari fsiqikuri 

mdgomareobis SecvliT, rasac adamianebi axerexeben sxvadasxva nivTierebis – alkoholis, 

narkotikis, medikamentebis, toqsikuri nivTierebebis (magaliTad, webos CasunTqva) _ 

gamoyenebis saSualebiT da sxv. qcevis am formas adiqciurs uwodeben. 

 

deliqventuri da adiqciuri qcevebi sazogadoebis mxridan yovelTvis aRiqmeba da fasdeba 

rogorc miuRebeli da sazogadoeba aseTi tipis qcevebis mimarT xdeba Seuwynarebeli, is 

awesebs sxvadasxva saxis sanqciebs, maT Soris kanoniT dasjasac. sazogadoebis amgvari 

reaqcia deviaciur qcevaze, erTi mxriv, prevenciuli xasiaTisaa (cdilobs, gamoasworos da 

daicvas danarCeni sazogadoeba), Tumca xSirad is uaryofiT rolsac TamaSobs – 

sazogadoeba emijneba deviaciuri qcevis adamianebs, axdens maT stigmatizacias. 

zemoT Tqmulidan gamomdinare ori saxis problema ikveTeba: 

1. normidan gadaxrili qcevis arseboba sazogadoebaSi; 

2. sazogadoebis mtruli damokidebuleba normidan gadaxrili qcevebis mimarT, maTi 

miuRebloba da gariyva. 

 

imisaTvis, rom sazogadoebam SeZlos gaxdes Semwynarebeli deviaciuri qcevebis mimarT, man 

Zalian kargad unda icodes da acnobierebdes im mizezebs, romlebsac adamiani mihyavs 

aseTi tipis qcevamde.  

 

deviaciuri qcevis mizezebi: 

ratom xdeba mozardi devianti? anu ratom irCevs is garemosTan urTierTobisaTvis aseTi 

tipis qcevas?  

statistikurad, arasrulwlovnebi/mozardebi Seadgenen mosaxleobis yvelaze kriminalur 

segments, Tumca sabolood maTi umravlesoba wyvets kriminalur da deviaciur qmedebas 

swori da adekvaturi prevenciuli RonisZiebebis gatarebis Sedegad. “Statistically young 
people constitute the most criminally active segment of the population, although eventually most 
young people will desist from criminal and deviant activity”    

 
United Nations World Youth Report, 2005 

 
bavSvebisa da mozardebis qceviTi problemebi aris ara mxolod aRzrdis (rogorc ojaxSi, 

ise skolaSi) deficitis Sedegi, aramed ganpirobebulia mTeli rigi faqtorebiT, maT 

Soris: 

individualuri faqtorebiT - adreuli antisocialuri qceva, maRali qceviTi aqtivoba da 

qcevis Sekavebis meqanizmebis sisuste, dabali kognituri ganviTareba, dabali inteleqti, 

hiperaqtivoba, dabali moraluri ganviTareba, socialuri unar-Cvevebis deficiti, 

koncentraciis problemebi, mousvenroba, agresia, gariskva da sxv.;  

ojaxuri faqtorebiT - mSobelsa da bavSvs Soris urTierTobis nakleboba (Carevis, 

kontrolis uqonloba), Zaladoba an qronikuli uyuradReboba bavSvis mimarT, Zaladoba da 

konfliqturi situacia ojaxSi, mSoblebis gaSoreba, mZime finansuri mdgomareoba ojaxSi, 

mSoblebis fsiqikuri janmrTelobis problemebi, antisocialuri qcevebi ojaxSi. 

cxadia, umniSvnelovanesi roli ekisreba aRzrdis stils - qarTuli ojaxis aRzrdis 

strategia, xSir SemTxvevaSi, efuZneba formulas – `bavSvi mtrad gazarde, moyvrad 

gamogadgebao~, rac gulisxmobs aRzrdis strategiad Zaladobrivi qcevis arCevas - bavSvis 

fizikur dasjas, zekontrols, kritikas, mudmiv TvalTvals, iZulebas da a.S. TavisTavad 

cxadia, aRzrdis es forma Sedegad aucileblad moitans mozardis mier Zaladobrivi 

qcevis kargad daswavlas da SemdgomSi mis gamoyenebas socialuri urTierTobebisaTvis. 

skolisa da sazogadoebis faqtorebi - mozardiver amyarebs axlo urTierTobebs skolaSi, 

xSirad acdens skolas, garicxes skolidan, dabali akademiuri moswreba, dabali 

akademiuri motivacia da miswrafebebi, dezorganizebuli skola, dezorganizebuli ubani, 

deliqventi jgufebis simravle, iaraRis/narkotikebis xelmisawvdomoba;   

garemo faqtorebi (makro doneze) - siRaribe, Zaladobis mediiT gaSuqeba, zogadad, 

`Raribi” samoqalaqo garemo axalgazrdebisTvis.  
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SegviZlia kidev ufro davakonkretoT mizezebi, romlebic zog SemTxvevaSi swored 

gardatexis, mozardobis asakSi xdeba deviaciuri qcevis winapiroba: 

 

pirovnul  doneze: 

 emociuri sferos kontrolis dabali done; 

 momatebuli aRgznebadoba, TviTkontrolis darRveva; 

 mZafri STabeWdilebebis miRebis moTxovnileba; 

 bavSvis sakuTar TavSi naklebad darwmunebuloba, dabali TviTSefaseba; 

 hiperaqtivoba, koncentraciis problemebi, mousvenroba, agresia, gariskva; 

 Tavisuflebisaken da damoukideblobisaken swrafva; 

 inteleqtualuri sferos sisuste; 

 martooba, mitovebulobis gancda; 

 fsiqofizikuri da sqesobrivi momwifebis Seusabamoba; 

 didi odenobiT Tavisufali dro; 

 mowyeniloba. 

 

socialur doneze 

ojaxi: 

 arasaxarbielo situacia ojaxSi; 

 stresuli situaciebi ojaxSi: mSoblebis ganqorwineba, ojaxuri konfliqtebi, mSoblis 

gamgzavreba sxva qveyanaSi da sxv.; 

 daZabuli socialur-ekonomikuri situacia bavSvis ojaxSi an socialur garemoSi; 

 Zaladobis, sisastikis magaliTebi ojaxSi an uaxloes socialur velSi; 

 antisocialuri qcevebi ojaxSi (alkoholizmi, narkomania); 

 mSoblebTan, ojaxis sxva wevrebTan konfliqtebi; 

 ufrosi da-Zmis cudi gavlena; 

 mitovebulia mSoblebis mier da aRizarda quCaSi, TavSesafarSi, bavSvTa saxlSi; 

 ufrosebis mxridan yuradRebis nakleboba, bavSvis problemebis ignorireba; 

 gardatexis asakis Taviseburebebis gamo akrZalvebisa da sanqciebis (dasjis meTodebi) 

gaZliereba ufrosebis mxridan; 

 zekontroli, mSobelTa avtoritarizmi; 

 mSoblebs an ojaxis sxva wevrebs ara aqvT sakmarisi codna da Cvevebi, raTa 

gaumklavdnen mozardebis asakobriv problemebs; 

 bavSvebis SesaZleblobebisa da kargi mxareebis araRiareba ufrosebis mxridan. 

 

skolisa da sazogadoebis faqtorebi 

 ver amyarebs axlo urTierTobebs skolaSi;  

 xSirad acdens skolas, garicxes skolidan;  

 dabali akademiuri moswreba; 

 dabali akademiuri motivacia, miswrafebebi;  

 uaryofiTi iarliyi saskolo garemoSi; 

 dezorganizebuli skola;  

 araxelsayreli ubani; 

 dezorganizebuli ubani;  

 deliqventi jgufebis simravle ubanSi; 

 iaraRze/narkotikebze xelmisawvdomoba.   

 

Tanatolebis faqtorebi 

 urTierToba deviantur TanatolebTan;  

 Tanatolebisagan uaryofa/gariyva;  

 devna Tanatolebis mxridan; 

 gawevrianeba kriminalur dajgufebaSi;  

 kriminogenuli Rirebulebebi ubanSi; 

 quCa, quCis avtoritetebis zegavlena. 
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zogadi garemo faqtorebi qveyanaSi 

 siRaribe;  

 Zaladobis mediiT gaSuqeba;  

 zogadad `Raribi” samoqalaqo garemo axalgazrdebisTvis. 

 

 

deviaciuri qcevis dros mozardebs axasiaTebT: 

� negativizmi _ upirispirdebian ufrosebs – mSoblebs, maswavleblebs, upirobod 

aprotesteben yvelafers, cdiloben, daamtkicon, rom Savi TeTria an piriqiT; 

� riskisadmi swrafva _ xSirad igdeben Tavs xifaTSi, eZeben sarisko da xifaTis 

Semcvel situaciebs imisaTvis, rom gamoscadon sakuTari Tavi, daumtkicon sakuTar Tavs 

da sxvebsac, rom Zlierebi arian. aqvT tendencia, waarTvan sxva adamianebs (ufrosebs, 

Tanatolebs) kontroli situaciaze da TviTon aiRon xelSi; 

� fsiqikuri rigiduloba _ uWirT miRebuli gadawyvetilebebis Secvla, rTulia maTi 

gadarwmuneba, fiqroben, rom mxolod TviTon ician erTaderTi WeSmariteba; 

� qcevis araprognozirebadoba _ rTulia, winaswar ganWvrito, ras moimoqmedebs, ra 

gadawyvetilebas miiRebs; 

� maRali agresiuloba; 

� mZafri STabeWdilebebis miRebis moTxovnileba; 

� Tavisuflebisaken da damoukideblobisaken swrafva; 

� momatebuli agznebadoba, TviTkontrolis darRveva; 

� SeiZleba gaCndes nikotinisa da alkoholis moxmarebis saSiSroeba. 

 

 

7. fsiqotravma da misi gavlena bavSvis ganviTarebaze 

fsiqotravmis mimdinareobis Taviseburebebi bavSvebSi da maTi asakobrivi diferenciacia 

adamianis Tavis tvini Seicavs uZveles struqturebs, romlebsac piter levini3 (Э. Х. 

Давыдова, 2008) `reptiliis tvins~ uwodebda. tvinis es uZvelesi konstruqtebi gansazRvravs 

evoluciis sxvadasxva safexurze myofi cocxali arsebebis myisier (gaqcevis, SebrZolebis) 

reaqcias safrTxis Semcvel situaciebze. adamianis Tavis tvini gacilebiT rTulia da am 

uZvelesi konstruqtebis garda, axal struqturebsac Seicavs, romlebic pasuxs ageben 

metyvelebis, logikuri azrovnebis da SemoqmedebiT unarebze. SesaZloa kritikul 

situaciaSi adamianma Tavs, cxovelisgan gansxvavebiT, gaqceviT sulac ver uSvelos, amitom 

gamoiwvevs Tu ara travmas safrTxis Semcveli situacia, didadaa damokidebuli adamianis 

individualur Taviseburebebze. 

 

Tuki sicocxlisaTvis saSiS situaciaSi cxoveli axerxebs mTeli Tavisi sacicocxlo 

Zalebis mobilizebas da TviTgadarCenas, adamianma, sxvadasxva mizezis gamo, SeiZleba es 

ver SeZlos da, Sesabamisad, didia fsiqotravmis ganviTarebis Sansi. 

bavSvebi gacilebiT ufro mowyvladebi arian matravmirebeli situaciebis mimarT. rogorc 

piter levini aRniSnavda, nebismierma, bavSvisTvis ucnaurma, ucxo situaciam, romelic 

Sinaarsobrivad muqaris Semcvelia, SesaZloa gamoiwvios travmuli reaqcia, rac SeiZleba 

sxvadasxva formiT gamoixatos: brazis SemotevebiT, hiperaqtiuli qceviT, agresiuli 

qceviT, SiSebiT, Zilis darRveviT, Ramis koSmarebiT, enureziT, yuradRebis koncentraciis 

darRveviT, izolaciiT, simorcxviT da sxv.4 

situaciebi, romlebic bavSvis travmatizacias ganapirobebs, SeiZleba davyoT or jgufad: 

 

I. pirovnuli urTierTobebiT ganpirobebuli 

II. globaluri problemebiT provocirebuli 

 

pirvel jgufSi erTiandeba Semdegi saxis situaciebi: adreuli separacia - mSoblebTan 

didi xniT ganSoreba, mSoblebisa da ufrosebis mxridan siTbos deprivacia (SimSili), 

�����������������������������������������������������������

3
piter levini – amerikeli fsiqologi, fsiqoTerapevti,  bavSvTa fsiqortavmis erT-erTi 

TvalsaCino specialisti. 
4
aris Tu ara bavSvis ucnauri qceva pasuxi matravmirebel situaciaze, kargad Cans 

safrTxis Semcveli epizodebis gaxsenebisas. am dros isini an gaurbian laparaks, an 

piriqiT, aRigznebian da bevrs laparakoben, an gamoxataven SiSis reaqcias. matravmirebeli 

epizodis gaxseneba axdens im negatiuri grZnobebis provicirebas, romlebic Tavis droze 

stresul situaciaSi ver gamoixata. 
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ugulebelyofa, aseve  sxvadasxva formis  Zaladobrivi damokidebulebebi (fizikuri, 

fsiqologiuri, seqsualuri); 

 

meore jgufSi ki iseTi movlenebi erTiandeba, rogoricaa bunebrivi katastrofebi,  

xanZari, saomari moqmedebebi da sxv. 

 

gamomdinare iqidan, rom bavSvebs yvelaze metad sWirdebaT siyvaruli, daculobis 

SegrZneba da mudmivad imis gancda, rom maTze zrunaven, roca es bazisuri moTxovnilebebi 

blokirebulia, bavSvebi iZulebulni xdebian, SeimuSaon dacviTi strategia, romlis 

saSualebiTac moxdeba rogorc pirovnuli urTierTobebis optimizacia, aseve SfoTvisa da 

gangaSis gancdis Semcireba. gTavazobT yvelaze gavrcelebul dacvis meqanizmebs, 

romlebsac bavSvebi aracnobierad iyeneben (da romelTac adamianebi zogjer zradasrul 

asakSic mimarTaven): 

identifikacia _ bavSvebi mSoblebis Rirebulebebs iTviseben imisaTvis, rom ufro 

mimzidvelebi da gavlenianebi gaxdnen. es exmareba maT SfoTvis daZlevaSi. 

uaryofa _ bavSvi ignorirebas ukeTebs momxdar situacias. magaliTad: bavSvs ukvdeba 

sayvareli cxoveli, is ki agrZelebs ise moqcevas, TiTqos es arc momxdariyo, eTamaSeba 

mas. 

Canacvleba _ roca erTi obieqtiT gamowveuli agresia sxva obieqtze gadadis. magaliTad: 

bavSvi gabrazebulia daze, ar SeuZlia mas daartyas da `sanacvlod’’ awvalebs ZaRls. 

proeqcia _ bavSvi Tavis azrebsa da qcevebs miawers sxvas. `mas unda ziani momayenos’’. es 

safuZvlad edeba TviTdacvis damaxinjebul meqanizms: `radganac mas unda ziani me 

momayenos, sjobia, me mivayeno mas ziani~. 

racionalizacia _ Tavis darwmuneba imaSi, rom ar ginda is, risi flobac ar SegiZlia. 

magaliTad: Tu bavSvi ar dapatiJes wveulebaze, is amas xsnis imiT, rom mas ar moswons 

wveulebebze siaruli. 

reaqtiuloba _ sasurvelis sawinaaRmdegod qceva. magaliTad: bavSvs aqvs survili, 

Caexutos mSobels, amis magivrad gazviadebuli damoukideblobis demonstrirebas axdens. 

regresia _ roca bavSvi stresul situaciaSi misi asakisTvis Seuferebeli qcevis 

demonstrirebas axdens. magaliTad: 4 wlis asakSi exveva sabanSi da wovs TiTs. 

gandevna _ cnobierebidan arasasiamovno movlenebis `waSla’’. bavSvi iviwyebs movlenas, is 

qreba, TiTqos arasodes momxdariyos. 

ganrideba _ Tavdacvis yvelaze martivi da pirdapiri meqanizmia, romelsac mimarTaven 

skolamdelebi. Tu situacia rTuldeba, isini fizikurad an azrobrivad ganeridebian mas.  

 

damcavi strategiebis moqmedebis Sedegad bavSvebs aseve uyalibdebaT: 

1) ususurobis, sxvaze damokidebulebisa da gaubedaobis gancdebis daZleva formuliT – 

`Tu damTmobi viqnebi, xels aRar maxleben!~  

2) izolacia, sakuTar TavSi Caketva, damoukideblobisaken swrafva mcdari formuliT - 

`Tu yvela Tavs damanebebs, veravin momereva~. 

3) dominantobisken swrafva, agresiuli, Zaladobrivi qcevis stilis SemuSaveba formuliT 

- `Tu meqneba Zalaufleba, xelsac veravin maxlebs~. 

 

im SemTxvevaSi ki, roca ufrosebis mxridan bavSvi hipermzrunvelobas da mudmiv kontrols 

grZnobs, romelic gajerebulia kategoriuli imperativebiTa da akrZalvebiT, is 

ufrosebze Zalian damokidebuli da mijaWvuli xdeba da yalibdeba pirovnebad, romelsac 

aqvs pasuxismgeblobis sakuTar Tavze aRebis panikuri SiSi, sakuTar ZalebSi 

daurwmunebloba da dabali TviTSefaseba. 

saboloo jamSi ki, roca bavSvebi ufrosebis mxridan ver grZnoben emociur mxardaWeras, 

saxezea ganviTarebis Seferxeba pirovnebis samive doneze:  

1) afeqtur (emociebis)  doneze - emociuri gaxeveba, maRali SfoTva, nevrotuli SiSebi 

da sxv.; 

2) kognitur (azrovnebis) doneze - inteleqtualuri ganviTarebis Seferxeba, yuradRebisa 

da mexsierebis problemebi; 

3) qcevis doneze _ deliqventuri da deviaciuri qceva, agresiuli qceva, TanatolTagan 

izolacia. 

samwuxarod, samyaroSi arsebobs movlenebi, romlebic sicocxlisaTvis saSiS informacias 

atareben da romlebTan Sexebac pirvel rigSi arRvevs bazisur rwmenas samyaros 

usafrTxoebis Sesaxeb. aseTi movlenebia avtokatastrofebi, xanZari, wyaldidobebi, ojaxis 

wevris moulodneli gardacvaleba, mZime avadmyofoba, saomari moqmedebebi da sxv. 
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rogor upasuxebs bavSvi aseT movlenas, damokidebulia mTel rig faqtorebze - asakze, 

ganviTarebis doneze, aRzrdis kulturaze. Cveulebriv, mcirewlovani bavSvebi ver 

axerxeben gaazrebas, ra moxda realurad. maT eSiniaT da am SiSis wyaros warmoadgens 

ufrosebis ucnauri reaqciebi. matravmirebeli movlenis zegavlenis Semdeg ufrosebi 

xSirad cdiloben, gamoketon bavSvebi e.w. `usafrTxo oTaxSi~, sadac yvelaferi 

Zveleburad gamoiyureba, rac imTaviTve arasworia da xSirad xdeba mizezi imisa, rom 

bavSvma matravmirebel movlenas kidev ufro sastiki interpretacia misces 

 

skolamdeli asakis bavSvis reaqcia travmaze: 

matravmirebeli movlena am asakis bavSvebSi Semdegi saxis reaqciebs iwvevs: 

_ Zilis darRvevebi (uWirs CaZineba, Ramis koSmarebi) 

_ cvlilebebi kvebaSi (moWarbebuli madianoba an umadoba) 

_ adreuli asakis CvevebTan mibruneba (mag. sawovaris an TiTis wova) 

_ risxvis, sijiutis Semotevebi 

_ mSoblebisagan separaciis (ganSorebis) Zlieri SiSi 

_ konfliqtebi ojaxis wevrebTan (mSoblebi, da-Zma) 

_ travmuli movlenis CarTva TamaSSi 

 

umcrosi saskolo asakis bavSvebis reaqcia travmaze: 

_ Zilis problemebi 

_ simptomuri Civilebi - Tavis an muclis tkivili' 

_ uars amboben skolaSi siarulze 

_ qceviTi problemebi skolaSi 

_ akademiuri moswrebis daqveiTeba 

_ manipulatoruli qcevis stilis SemuSaveba 

_ `sayovelTao omis gamocxadeba~ - izolireba, sakuTar TavSi Caketva 

 

mozardebis reaqcia travmaze 

_ mudmivi safrTxis gancda 

_ negativizmi 

_ momavlisadmi SfoTviTi damokidebuleba 

_ Zilis darRvevebi 

_ simptomuri Civilebi _ Tavis an muclis tkivili 

_ depresia 

_ ojaxisgan da megobrebisgan izolireba 

_ manipulatoruli qcevis stilis SemuSaveba 

_ adiqciuri qceva5 

_ akviatebuli seqsualuri TamaSebi 

 

fsiqotravmis saxeebi: 

bavSvisadmi Zaladobrivi damokidebuleba: 

Zaladoba, rogorc travma, TiTqmis mTlianad arRvevs pirovnebis socialuri adaptaciis 

unars da iwvevs sxvadasxva saxis fsiqikur darRvevebs. 

gamoyofen Zaladobis ramdenime formas: 

fizikuri Zaladoba: bavSvisTvis fizikuri zianis ganzrax miyeneba, cema, moxrCoba, dawva 

da sxv. 

emociuri Zaladoba: bavSvisadmi Rirsebis Semlaxveli damokidebuleba, dacinva, daSineba, 

muqara, sxvadasxva saxis manipulatoruli qcevebi, romlebic iwvevs bavSvis emociuri 

ganviTarebis seriozul Seferxebas. bavSvs aqvs mudmivi SiSisa da safrTxis SegrZneba. 

ugulebelyofa: SemTxveva, roca bavSvis fizikur, emociur dacvaze aravin zrunavs. misi 

yvela donis moTxovnileba daukmayofilebelia, sakvebidan dawyebuli emociuri 

mxardaWeriT damTavrebuli. 

seqsualuri Zaladoba: gaupatiureba an seqsualuri moTxovnilebebis dasakmayofileblad 

bavSvis borotad gamoyeneba. Zaladobis es forma yvelaze metad aryevs samyarosa da 

sakuTari Tavisadmi ndobis bazisur rwmenas. seqsualuri Zaladobis msxverpli 

bavSvebisaTvis damaxasiaTebelia akviatebuli seqsualuri TamaSebi. 

�����������������������������������������������������������

5
adiqciuri qceva – destruqciuli qcevis tipi, realobisgan gaqceva alkoholis, 

narkotikis, toqsikuri nivTierebebis miRebis saSualebiT. mozardebi xelovnurad cvlian 

TavianT fsiqikur mdgomareobas, riTac iluzorulad ibruneben usafrTxoebis, daculobis 

SegrZnebas 
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      xSirad xdeba Zaladobrivi damokidebulebis sxvadasxva formis Sereva, magaliTad, 

fizikur an Tundac seqsualur Zaladobas Tan sdevs muqara, daSineba, dacinva. Tu 

fizikuri dasja iwvevs fizikuri janmrTelobis gauaresebas, Zaladobis Sereuli formebis 

gamoyeneba bavSvis pirovnebis zogadi travmatizaciis winapiroba xdeba. Zaladobis 

nebismieri formis safuZvels emociuri Zaladoba, uaryofa an deprivacia warmoadgens, 

romelsac SeiZleba `gansakuTrebiT sastiki~ damokidebuleba vuwodoT. 

ojaxuri Zaladoba – bavSvebi xSirad xdebian ojaxuri Zaladobis msxverplni, rac 

gulisxmobs maTdami an ojaxis sxva wevrisadmi (deda, da-Zma, iSviaT SemTxvevaSi mama) 

Zaladobriv damokidebulebas (fizikuri, emociuri, seqsualuri Zaladoba, ugulebelyofa). 

Zaladoba ojaxSi bavSvis travmatizaciis mniSvnelovani wyaro xdeba da Semdegi saxis 

garTulebebs iwvevs: 

_ 6 Tvemde asakis bavSvebi TiTqmis ar iRimian, arian indiferentulni garSemo 

myofebisadmi, aqvT SezRuduli moZraobebi da gareSe gamRizianeblebze naklebad 

reagireben. 

_ wlinaxevridan 3 wlamde asakis bavSvebs aqvT SiSis gamoxatuli reaqciebi, rogorc 

ojaxis wevrebTan, aseve ucxo pirebTan kontaqtis dros, amasTanave, arian zedmetad 

Wirveulnic. 

_ skolamdeli asakis bavSvebi (3-6 weli) ufrosebTan `cru damjerebi da damTmobebi~ arian, 

xSirad ityuebian. gamoirCevian agresiulobiTa da sastiki damokidebulebiT Tanatolebisa 

da Sinauri cxovelebis mimarT, SeiniSneba qurdobis SemTxvevebic. 

_ umcrosi saskolo asakis bavSvebisaTvis mtkivneulia sakuTar ojaxSi dabruneba 

gakveTilebis Semdeg. arian Caketilebi da TiTqmis ar hyavT megobrebi. isini arasodes 

aRiareben TavianTi travmis namdvil mizezs. 

      SemTxvevis magaliTi: 7 wlis gogona gakveTilebis Semdeg Tavisi sacxovrebeli 

saxlis sardafSi imaleboda, iyo SemTxvevebi, roca dabnelebamde ar brundeboda Sin. 

gairkva, rom amis mizezi moZalade mamasTan urTierTobis SiSi iyo. 

_ mozardobis asakSi xSiria saxlidan gaqcevis, suicidis mcdelobis SemTxvevebi, aseve, am 

asakis bavSvebi adiqciuri da kriminaluri qcevebisadmi midrekilebi xdebian. 

 

bunebrivi aRdgenis procesi 

fsiqologiuri travmis miRebis Semdeg yvela adamianSi da maT Soris bavSvebSic bunebrivi 

aRdgenis procesi iwyeba da gadis gzas travmis uaryofidan integraciamde: 

uaryofa – aRiareba – miReba – gamogloveba – integracia  
 

I faza - Soki da uaryofa 

II faza - brazi, ganrisxeba 

III faza – glova da depresia 

IV faza - daZleva 

 

I. Sokis faza:  

Sokis mTavari funqciaa TviTanesTezia, grZnobebis CaxSoba. am fazis amocanaa: individma 

amoxeTqos is (tkivili), rasac ver itevs fsiqika, es aris ganmuxtvis, travmuli energiisgan 

daclis erTaderTi saSualeba.  

SokSi myof adamians eufleba sicarielis, ararealurobis SegrZneba, am dros damaxasiaTebelia 

momxdaris uaryofa, gaSeSeba, an piriqiT – zeaqtivacia, aJitacia, yvirili, moTqma – amiT adamiani 

cdilobs, CaaxSos gancdebi. 

Sokis fazis dasruleba – momxdaris realur faqtad aRiareba. 
 

II. brazis, ganrisxebis faza: 

brazis mTavari funqciaa formaluri aRiarebidan Sinagan miRebamde (faqtTan Serigebamde). 

aRiareba badebs brazs, iwvevs protests – am fazaSi xdeba energiis ganmuxtva Sinagani miRebis 

gareSe. 

brazis gamoxatvis arxebi: 
a) agresia momxdaris wyaros mimarT, potenciuri damnaSaveni momxdarSi – adamiani an movlena 

b) agresia imaT mimarT, visac SeeZlo amis Tavidan acileba an daxmareba 

g) agresia sakuTari Tavis mimarT (braleulobis da sircxvilis gancda) 

d) agresia dakarguli obieqtis mimarT – brazis faza dasasruls uaxlovdeba 
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e) agresia uzenaesi Zalebis mimarT, bedis, RmerTis (`ratom dauSva, es momxdariyo~) – esec fazis 

dasrulebaze miuTiTebs  

am fazis sxva gancdebi: 
- mwvave dardi (sasowarkveTa) da danakargis Zieba – misi `molandeba~ – protesti da miuRebloba 

- SfoTva da SiSi – kidev xom ar ganmeordeba incidenti 

am fazis mTavari kriteriumia aqtiuri qmedeba. miReba aqrobs agznebas. 

 

III. depresiis da glovis faza: 

fazis mTavari funqciaa gamogloveba. 

am fazas axasiaTebs mwuxareba, tirili (da ara moTqma) energiis gareSe – dausruleblobis 
iluzia. 
gancdebis formebi: 

- izolacia, identurobis dakargva, TviTSefasebis daqveiTeba – wydeba samyarosTan kavSiri da 

ikargeba sakuTari Tavis SegrZneba – sakuTari ususurobis da uvargisobis, braleulobis 

gancdebi, apaTia 

- sazrisis dakargva (rwmena da miznebi) – unebisyofoba da apaTia 

- fizikuri kontaqtis dakargva – veRar SeigrZnobs sakuTar Tavs 

fazis dasasruli – energiis TandaTan momateba, simptomebis nel-nela Caqroba 

 

IV. daZlevis faza: 

fazis mTavari funqciaa stresuli gamocdilebis integracia – igi xdeba cxovrebis nawili da mas 

individis gamocdilebaSi mieCineba sakuTari adgili. 

yvela adamians aqvs Tavisi resursi da energia travmasTan gasamklaveblad, amitomac 

travmirebuli adamianis mxardaWera pirvel etapze gulisxmobs mxolod mis gverdiT yofnas, 

yuradRebis miqcevas, usafrTxoebis uzrunvelyofas, vinaidan aqtiurma Carevam SeiZleba 

daTrgunos pirovnuli resursebi. adamiani, romelic travmas gaumklavdeba da daZlevs travmis 

Sedegebs, pirovnulad ufro gaZlierebuli da gazrdilia. fsiqologiaSi aseTi terminic arsebobs 

– posttravmatuli pirovnuli zrda. Tumca isic unda gaviTvaliswinoT, rom aris SemTxvevebi, 

rodesac adamiani damoukideblad ver umklavdeba travmas da mas specialistis daxmareba 

sWirdeba. zemoT moyvanil bunebrivi daZlevis romelime fazaSi adamiani SeiZleba `gaiWedos”, 

rac abrkolebs aRdgenis process. gansakuTrebiT xSirad es brazis an glovis fazaa, rac 

Sesabamisad adamianis gaxSirebul agresiul qmedebebSi gamoixateba an piriqiT, mis daTrgunul 

da apaTiur mdgomareobaSi.  

 

ganvixiloT fsiqologiuri travmis Sedegebi: 

1. mwvave reaqcia stresze; 

2. posttravmatuli stresuli aSliloba; 

3. adaptaciis darRvevebi; 

4. depresia; 

5. SfoTviTi aSlilobebi; 

6. fsiqoaqtiur nivTierebebze damokidebuleba; 

7. pirovnebis myari cvlilebebi. 

 

zemoaRniSnuli Sedegebidan Cven ganvixilavT mxolod mwvave stresul reaqcias da 

posttravmatul stresul aSlilobas, vinaidan danaSaulebrivi incidentis Sedegad 

SeiZleba incidentSi CarTul pirebs swored es reaqciebi aReniSnebodeT. 

 

mwvave stresuli reaqcia. danaSaulebrivi incidenti swored is faqtoria, romelmac 

SeiZleba adamianSi gamoiwvios mwvave reaqcia stresze. 

simptomebi mravalferovani, Sereuli da cvalebadia. dasawyisSi gamoxatulia `garindebis, 

gaSeSebis” mdgomareoba cnobierebis velis SeviwroebiT, yuradRebis daqveiTeba, gare 

stimulebze adekvaturi reagirebis SeuZlebloba, SesaZloa ganviTardes aJitacia da 

hiperaqtiuloba. xSirad gamovlindeba panikuri gangaSis vegetatiuri simptomebi 

(taqikardia, oflianoba, gawiTleba). rogorc wesi, klinikuri niSnebi viTardeba 

matravmirebeli movlenidan uaxloes wuTebSi da qreba ramdenime dRis - oTxi kviris 

intervalSi.  

 

PTSD - postravmatuli stresuli aSliloba 



189189

�

�

stresuli faqtorebi: bunebrivi da xelovnuri katastrofebi, seriozuli ubeduri 

SemTxvevebi, sxva adamianis Zaladobrivi sikvdilis naxva, wamebis, terorizmis, 

gaupatiurebis da sxva danaSaulebrivi qmedebis msxverplis rolSi yofna an Seswreba. 

 
PTSD - postravmatuli stresuli aSlilobis - simptomTa Taviseburebebi bavSvebSi: 

gadatanil movlenasTan dakavSirebuli xatebis, azrebis da warmodgenebis TviTneburi 

SemoWra cnobierebaSi - bavSvebis SemTxvevaSi es simptomi vlindeba e.w. travmul TamaSebSi, 

sadac CarTulia monotonuri, ritualuri qceviTi aqtebi. travmuli TamaSi 

Cveulebrivisagan gansxvavdeba imiT, rom aq saerTod ar aris kaTarzisuli momenti. TamaSi 

ar iwvevs Svebas. TamaSis Sinaarsi (dasaflaveba, datireba) xSirad Semzaravi da 

damTrgunvelia, rac ufrosebis seriozul SeSfoTebas iwvevs. ganmeorebadi koSmaruli 

sizmrebi – Tu mozrdili adamianebisaTvis martivia sizmris Sinaarsis dakavSireba 

travmul movlenasTan, bavSvebi verafriT xsnian TavianTi sizmrebis sisastikesa da 

Semzarav bunebas, miT umetes, ver akavSireben gadatanil movlenasTan. bavSvis sizmarSi 

figurireben saSiSi zRapruli personaJebi – urCxulebi, devebi, da isini SiSis SegrZnebiT 

iRviZeben. SiSi imdenad intensiuria, rom bavSvis Cveul aqtivobebzec aisaxeba. isini xSir 

SemTxvevaSi uars amboben bnel oTaxSi an sulac marto daZinebaze. 

 

travmuli incidentis dros ganxorcielebuli qmedebebisa da gancdebis uneblie 

gacocxleba – bavSvebSi, iseve, rogorc didebSi, xSiria halucinaciebi, iluziebi da e.w. 

"�	
��
����� anu roca travmuli epizodi cocxldeba da ise ganicdeba, TiTqos aq da amJamad 

xdebodes. 

 

travmul incindentTan asocirebuli movlenebis uaryofiTi zegavlena bavSvis fsiqikaze– 

Tuki raime garegani gamRizianebeli simbolurad ukavSirdeba travmas (mag. avtubusiT 

mgzavroba, eqimTan viziti da sxv.), bavSvebs xSirad aqvT mwvave somaturi reaqciebi – kuWis 

spazmi, Tavis tkivili. niSandoblivia travmuli movlenis calkeuli epizodebis amnezia. 

isini xSirad uars amboben da Zlier brazs gamoxataven gancdilze saubrisas. 

 

emociuri siClunge – bavSvebi kargaven Zlieri emociebis gancdisa da gamoxatvis unars, 

rogorc verbalurad, aseve araverbalurad. 

 

Zilis darRveva – bavSvebs uWirT CaZineba, maT afrTxobT koSmaruli sizmrebis ganmeorebis 

SesaZlebloba. aseve uZiloba ukavSirdeba maRal SfoTvasa da zesifxizles. 

 

maRali gaRizianebadoba da brazis Semotevebi – imatebs konfliqturi situaciebi rogorc 

ojaxis wevrebTan, aseve TanatolebTan. mSoblebi xSirad uCivian, rom brazis Semoteva 

umarTavia da ucnauric ki. bavSvis TamaSebSi, naxatebSi CarTulia agresiuli SinaarsiT 

datvirTuli simboloebi. 

 

mexsierebisa da koncentraciis unaris daqveiTeba – mniSvnelovnad zaraldeba bavSvis 

akademiuri statusi skolaSi, rac fsiqologTan konsultaciis dros erT-erTi wamyvani 

Civilia mSoblebis mxridan. bavSvebi kargaven interess saswavlo procesisadmi 

koncentraciis, masalis SeTvisebisa da analizis unaris daqveiTebis gamo. es simptomebi 

gansakuTrebiT yuradsaRebia mosamarTleebisTvis, gamomZieblebisTvis, prokurorebisa da 

advokatebisaTvis, vinaidan gamoZiebis da sasamarTlo procesebi dainteresebulia 

mozardisgan informaciis miRebaSi, rac SeiZleba garTulebuli iyos swored mozardis 

mexsierebisa da koncentraciis unaris daqveiTebis gamo. 

 

zesifxizle – bavSvi fizikurad mudmivad daZabulia da ganuwyvetliv arasasurveli 

travmatuli STabeWdilebebis gavlenis qveSaa. fizikuri daZabuloba zogjer dacviT 

funqciasac atarebs, iqamde, sanam ar Semcirdeba gancdebis siRrme da intensivoba. 

 

dabolos, Tu SevecdebiT yvela zemoT ganxiluli sakiTxis ganzogadebas, aRmovaCenT, rom 

bavSvebs imdenad ar aSinebT jerac Seucnobeli samyaro, ramdenadac maTi mSoblebis, 

axloblebis `ucnauri~ reaqciebi. isini samyaros atribucias ufrosebisagan SeTavazebuli 

modelis Sesabamisad axdenen. eSiniaT, stkivaT, ganicdian orjer ufro metad, vidre Cven. 

amitom Zalian mniSvnelovania, zustad vicodeT, rogor aRiqvamen isini safrTxis Semcvel 

realobas da ra riskisa da gamocdis winaSe ayenebs matravmirebeli movlena maT 
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cxovrebas. gansakuTrebuli sifrTxilea saWiro im SemTxvevaSi, Tu travmirebuli bavSvi, 

rogorc dazaralebuli, mowme an damnaSave, CarTulia sagamoZiebo da sasamarTlo 

procesSi. mozardis mxridan zogierTi reaqcia (oflianoba, gawiTleba, emociuri gaxeveba) 

SeiZleba mcdarad iyos gaSifruli rogorc mozardis mxridan tyuilis Tqmis mcdeloba an 

rogorc misi braleulobis damamtkicebeli. mosamarTleebi, prokurorebi da advokatebi 

Zneli amocanis winaSe dganan, vinaidan unda SeeZloT gaarCion, simptomis ukan ra dgas: 

reaqcia stresze Tu pasuxismgeblobis Tavidan aridebis, tyuilis Tqmis mcdeloba. 

 

8. kanonTan konfliqtSi myofi mozardis fsiqologiuri da socialuri ganviTarebis 

darRvevebi 

antisocialuri saqcielis mqone axalgazrdebis garkveuli nawilisaTvis damaxasiaTebelia 

ganviTarebis Semdegi saxis problemebi, romlebsac sxvagvarad 3 socialurad problemuri 

„d“ SegviZlia vuwodoT: socialuri unar-Cvevebis deficiti, socialur-moraluri 

ganviTarebis dayovneba da socialur-SemecnebiTi damaxinjeba (e.w. azrovnebis Secdomebi).  

 

1. socialuri unar-Cvevebis deficiti gulisxmobs Semdegs - am axalgazrdebs ar SeswevT 

unari, iyvnen konstruqciulebi kritikul situaciebSi, konstruqciulad gamoxaton 

ukmayofileba, marTon brazi, Tavidan aicilon TanatolTa uaryofiTi zegavlena, Tqvan 

uari ise, rom ar gaanawyenon sxva adamianebi. swored am unarebis deficitis gamo maTi 

cxovreba savsea konfliqtebiT. sailustraciod SegviZlia aseTi magaliTi movitanoT - 15 

wlis mozardi biWi, romelic qalaqis Zvel da Rarib ubanSi cxovrobs, megobarTan erTad 

Sedis biblioTekaSi da iTxovs wigns „sutenioris avtobiografia“, razec biblioTekari 

gakvirvebuli da aRSfoTebuli sakmaod uxeSad pasuxobs, rom msgavsi ram ara aqvT da arc 

SeiZleba hqondeT. biWi amaze brazdeba, iwyebs biblioTekaris lanZRvas, bolos ki 

gaijaxunebs kars SeZaxiliT - „jandabamde gza hqonia Tqvens biblioTekas“. rogorc 

vxedavT, motanili situaciidan aSkarad Cans, rom biWs ar gaaCnia saWiro unari, 

konstruqciulad gaumklavdes biblioTekaris sibrazes. 

 

2. socialur-moraluri ganviTarebis dayovneba - xSir SemTxvevaSi mozardis 

antisocialuri saqcieli ganpirobebulia socialur-moraluri ganviTarebis dayovnebiT. 

adreuli bavSvobis gavlis Semdeg SemorCenilia arazrdasruli, anu zedapiruli 

moraluri gansja da gamoxatuli egocentrizmi.  

Cven ukve vicnobT qolbergis moraluri ganviTarebis Teorias, romlis mixedviTac 

moraluri ganviTareba  aris konstruqciuli procesi da gulisxmobs zrdasruli 

moraluri faseulobebis Camoyalibebas, Tumca adamianebi zogjer sxvadasxva mizezis gamo 

CamorCebian moraluri ganviTarebis TvalsazrisiT. neoqolbelgianelebma - gibsma, 

besinjerma da fulerma - moraluri ganviTarebis 4 stadia SemogvTavazes. 1-li da me-2 

stadiebisaTvis damaxasiaTebelia arazrdasruli, zedapiruli moraluri gansja. Tu 

adamianis Rirebulebebsa da moralur gansjebSi am stadiebis Taviseburebebi sWarbobs, 

SeiZleba iTqvas, rom adamiani imyofeba moraluri gansjis dayovnebis doneze. 

me-3 da me-4 stadiebisaTvis ki damaxasiaTebelia zrdasruli, siRrmiseuli moraluri 

gansjebi. adamianebi, romlebic moraluri ganviTarebis am safexurze imyofebian, aRiareben 

sayovelTao, yvela kulturisaTvis miRebul Rirebulebebs. 

kidev erTxel mokled SemogTavazebT moraluri ganviTarebis stadiebis 

neoqolbelgianelebis mier SemuSavebul aRweras: 

 

1-li safexuri: Zalaufleba - „Zala simarTlea!“ (0-5 weli) 

    morali: Tu Sen didi da Zlevamosili xar, yvelaferi, rasac ambob da akeTeb, aris 

samarTliani, gekuTvnis yvelaferi, risi miRebac da miRwevac gsurs, aseve Sen valdebuli 

xar, gaakeTo, rasac Zalauflebis mqone adamianebi Sengan moiTxoven.  

Seni saqcieli arasworia mxolod  im SemTxvevaSi, Tu daisaje (Tu iman, visac Zalaufleba 

aqvs, ar dagsaja, e.i. marTali xar da cudic araferi Cagidenia).  

adamianebs ar esmiT is moraluri mizezebi, rac safuZvlad udevs kanonebs. 

ra aris samarTliani da ra usamarTlo, amas Senze fizikurad Zlieri gansazRvravs. 

me-2 safexuri: garigeba (5-10 weli) 

morali: yovelTvis unda icode - ra sargebeli geqneba aqedan? mxolod amis Semdeg 

daemorCile an daexmare sxvas. dartymas dartymiT unda upasuxo.  sanam aqeT dagartyamen, 

unda daaswro. ar unda moiparo da daaSavo, imitom, rom amisaTvis dagiWeren. 

am etapze adamianebs ar esmiT ormxrivi urTierTobebis azri, isini ZiriTadad 

TviTcentrirebulebi arian.  

me-3 safexuri: ormxrivoba (10-15 weli) 
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morali: „moeqeci sxvas ise, rogorc ginda, rom Sen mogeqcnen“: zrunva ormxriv 

urTierTobebze, mniSvnelovania rogor aRgiqvamen da ras fiqroben Senze Seni megobrebi, 

gaakeTe yvelaferi maTTvis, Tundac amisTvis riskze wasvlac dagWirdes. 

 

me-4 safexuri: wvlili sazogadoebaSi (15 wlis zemoT) 

morali: sazogadoeba ver iarsebebs, Tu misi wevrebi pativs ar scemen erTmaneTis 

uflebebs, ar aRiareben kanonebs da wesebs da ar aqvT pasuxismgeblobis grZnoba. 

kanondaumorCilebloba niSnavs uwesrigobas da qaoss sazogadoebaSi. 

mozardebSi moraluri ganviTarebis Seferxebis mizezi xSirad xdeba garemo, sadac mas 

uwevs aRzrda da ganviTareba, anu mis garSemo arsebuli socialuri, materialuri da 

fsiqologiuri klimati. 

 

rogorc kvlevebi aCvenebs, antisocialuri qcevis axalgazrdebis garkveul nawils 

axasiaTebs TviTcentrirebuloba TavianT moralur gansjebSi da isini metwilad 

moraluri ganviTarebis me-2 safexurze imyofebian. 

 

3. socialur-SemecnebiTi damaxinjeba (e.w. azrovnebis Secdomebi).  antisocialuri qcevis 

mozardebs axasiTebT garkveuli Secdomebi azrovnebaSi,  egocentruli mikerZoeba da 

TviTkontrolis dabali done. 

CvenTvis cnobilia, rom adreul asakSi bavSvebi: 

� impulsurebi arian 

� xSirad moqmedeben daufiqreblad 

� reagireben „aq da amJamad~ principiT 

� ar fiqroben Sedegze 

Tu survilis dakmayofileba Seyovnebulia da mocda uwevT, iwyeben tirils da kivils. 

mozardebi, romlebsac TviTkontroli ar dauswavliaT, survilis dayovnebis da 

winaaRmdegobis SemTxvevaSi aseve vardebian „isterikaSi“, xdebian agresiulebi da uWirT 

brazis marTva. 

impulsuroba da TviTcentrirebuloba SeiZleba sulac ar gaxdes antisocialuri qcevis 

mizezi, Tu mas Tan ar axlavs e. w. azrovnebis Secdomebi. 

azrovnebis Secdomad miiCneva araswori daskvnebi da warmodgenebi sakuTari an sxvisi 

socialuri qmedebis Sefasebisas. 

arsebobs azrovnebis Secdomebis 4 forma: 

 

1. sakuTar Tavze orientacia (TviTcentrirebuloba) 

2. uaresis molodini 

3. sxvisi dadanaSauleba 

4. minimalizacia/iarliyis Secvla 

 

vnaxoT, Tu ras gulisxmobs azrovnebis Secdomebis TiToeuli forma: 

1. sakuTar Tavze orientacia (TviTcentrirebuloba) 

aris azrovnebis ZiriTadi Secdoma, romlis amosavali wertilia egocentruli 

mikerZoebuloba. am dros sakuTari moTxovnilebebis, survilebis, saWiroebebis, gancdebis 

iseT rangSi ayvana xdeba, rom sxvisi kanonieri Sexedulebebi da uflebebi arc ki 

ganixileba. 

sakuTar Tavze orientirebul mozards aqvs SegrZneba, rom is uflebamosilia, hqondes 

yvelaferi, rac unda, da nebismieri winaaRmdegoba ganixileba rogorc sastiki 

usamarTloba da Zlieri frustraciis safuZveli xdeba. 

2. uaresis molodini - sxvisgan mtruli ganzraxvis molodini yovelgvari safuZvlis 

gareSe; yvelaze cudi scenaris daSveba; gansakuTrebiT sayuradReboa is SemTxvevebi, roca 

axalgazrdas aqvs uaresis molodini sakuTar Tavze (SesaZleblobebze, momavalze), ris 

Sedegadac misi qceva destruqciulia, ufro sakuTari TavisTvis, vidre sxvebisTvis. 

3. sxvisi dadanaSauleba - antisocialuri qmedebisas danaSaulis sxva wyarosaTvis 

miwera, gansakuTrebiT sxva pirovnebisaTvis, jgufisaTvis, an danaSaulis mizezad sakuTari 

uxasiaTobis, sibrazis, Tundac simTvralis miCneva. sxvisi dadanaSauleba SeiZleba iqamdec 

ki mivides, rom msxverpli Zaladobis Rirsad da legitimur samizned CaiTvalos - „yvela 

adamiani TviTon iklavs sakuTar Tavs“ an „erTi kviris win mec damayaCaRes“ da sxv.  

sxvaze  gadabralebiT  adamians aqvs gancda, rom amiT misi braleuloba mcirdeba. 

arasrulwlovani damnaSave mzad aris, Tavi aRiqvas ara moZaladed, aramed msxverplad, 

xSirad damnaSaveebi Cadenil danaSauls aRiqvamen rogorc maT mimarT Cadenili 

„usamarTlobis“ gamosworebas. 
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4. minimalizacia/iarliyis Secvla - mozardebi xSirad maT mier Cadenilis 

minimalizacias cdiloben, magaliTad, vandalizmi fasdeba rogorc „cuRlutoba“, 

„bavSvuri sicelqe“ da sxv. azrovnebis am tipis Secdoma TiTqos exmareba adamians, 

gaaneitralos sindisis qenjna, Seamciros braleulobis gancda da TviTgvema: „iseTi 

araferi momxdara, ki ar movipare manqana, ubralod gaviseirne“, „didi rame - yvela 

iparavs!“ 

imisaTvis, rom ufro gasagebi gaxdes, Tu rogor erTveba azrovnebis Secdomebi adamianis 

cxovrebaSi da rogor mihyavs is sabediswero nabijebamde, ganvixiloT qcevis 

bihevioristuli modeli, romelic Sedgeba Semdegi 4 komponentisgan:  

 
A M B C, sadac: 
 A (activating event) – gulisxmobs qcevisaTvis biZgis mimcem movlenas, qcevis 

winapirobas (uxasiaToba, quCaSi ucnobis dajaxeba da sxv.) 

 M (mind activity) – gulisxmobs gonebis aqtivobas, anu imas, Tu rogor aRiqva adamianma 

momxdari, ra interpretacia misca mas, aRiqva is, rogorc safrTxe da muqara, Tu ufro 

msubuqad Sexeda, magaliTad, quCaSi ucnobis dajaxeba erTma adamianma SeiZleba aRiqvas 

rogorc mizanmimarTuli saqcieli da gabrazdes: „rogor gamibeda!“, sxvam ki SeiZleba 

aRiqvas rogorc uneblie Secdoma da srulebiTac ar gabrazdes. 

 B (body reaction) – gulisxmobs sxeulis reaqcias, romelic, cxadia, damokidebulia 

imaze, Tu rogor aRiqva da Seafasa adamianma qcevis winapiroba. Tu is gabrazda, 

dajaxebaze, maSin sxeuli ufro agresiul pozas iRebs, xolo Tu ar aRiqva dajaxeba 

rogorc mizandasaxuli aqti, ufro Tavdacvis pozas iRebs. 

 C (consequences) - gulisxmobs Sedegs. Tu adamianma qcevis winapiroba aRiqva 

uaryofiTad, is Cxubs iwyebs, xolo Tu uneble Secdomad Seafasa, SesaZloa gauRimos da 

gaataros „damjaxebeli“. 

rogorc am sqemidan vxedavT, gonebis aqtivoba (mind activity) gadamwyvet rols TamaSobs, 

swored amitomaa mniSvnelovani, vicodeT mozardebisTvis damaxasiaTebeli azrovnebis 

Secdomebis 4 forma, rom ufro gasagebi gaxdes maTi danaSaulebrivi qmedebis namdvili 

mizezi. samwuxarod, kanonTan konfliqtSi myofi mozardebis did nawils aqvT 

TviTkontrolis, brazis marTvis problemebi, isini ver floben saWiro socialur unarebs 

da maTi moraluri ganviTareba xSir SemTxvevaSi Seferxebulia. es mentaluri problemebia 

da, aqedan gamomdinare, am adamianebs Cveni daxmareba sWirdebaT, rom jer gaacnobieron, 

xolo Semdgom gadalaxon da gaumklavdnen problemebs.  

 

9. ra aris penitenciuri stresi da rogoria misi gavlena mozardze? 

moulodneli, bunebrivi da Cveuli movlenebisgan gansxvavebuli situacia, romelic 

zogjer Tavisi SinaarsiT dadebiTic ki SeiZleba iyos, adamianisaTvis stresis wyaro 

xdeba. stresuli situacia zemoqmedebs ara mxolod fizikur, aramed fsiqikur 

janmrTelobaze, adamianis socialur cxovrebaze da pirad miRwevebze.  

arsebobs Semdegi saxis stresorebi anu stresis gamomwvevebi: fizikuri, fsiqologiuri,  

socialuri,  egzistencialuri, rac adamianis fizikur, socialur garemos, mis TviTaRqmas, 

pirad biografias da cxovrebis sazrissac ki ukavSirdeba. adamianisaTvis stresis wyarod 

SeiZleba iqces rogorc warumatebloba, ise warmateba. amboben, rom adamiani gamudmebiT 

stresis qveSaa (eustresi – cxovrebis yoveldRiuri ritmi, xmauri, fusfusi da a.S.), magram 

gansakuTrebiT Zlieri stresori adamianSi distress iwvevs da zogjer radikalurad 

cvlis mis fizikur da sulier mdgomareobas.  

aseve adamianebi erTmaneTisgan gansxvavdebian stresis amtanobiT, zogi Zalian mowyvladia 

da iolad `istreseba”, zogi ki met siZlieres iCens. 

penitenciur sistemaSi myofi mozardi ori saxis stresis zemoqmedebis qveSaa: 

� gaurkvevlobis stresi (sasjelis zomis gansazRvramde) 

� penitenciuri stresi 

gaurkvevlobis stresi Tavisi SinaarsiT dakavSirebulia mozardis, rogorc msjavrde-

bulis, statusis da mozardis, rogorc adamianis, saboloo bedis gansazRvrasTan.  

rogori iqneba sasjelis zoma? sad da ra pirobebSi mouwevs mas sasjelis moxda da sxv. 

SeiZleba iTqvas, rom penitenciur sistemaSi moxvedris pirvel etapze gaurkvevlobis 

stresi ufro aqtualuria. aqedan gamomdinare, gadamwyveti mniSvneloba aqvs 

arasrulwlovan braldebulebTan momuSave specialistebis sensitiurobas am sakiTxisadmi, 

kerZod, ramdenad sworad iRebs mozardi informacias advokatisgan mosalodneli msjavris 

Sesaxeb. cru dapirebebi, romlebsac zogjer arasrulwlovnis dasamSvideblad iyeneben, 

SesaZloa momavalSi (roca ganaCeni gamotanilia) Zlieri sasowarkveTisa da frustraciis 
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mizezi gaxdes. gaWianurebuli sasamarTlo procesi mozards stresis qveS amyofebs, rac 

SesaZloa qronikuli daavadebis Camoyalibebis safuZvlad iqces 

 

 

stresfaqtorebi, romlebic  mozardebze zemoqmedebs penitenciur sistemaSi: 

fizikuri da socialuri izolacia gulisxmobs adamianis iZulebiT xangrZliv yofnas 

sivrceSi, sadac SezRudulia fizikuri sivrce da socialuri urTierTobebi. mozardi, 

romelic Tavisi asakobrivi Taviseburebebidan gamomdinare aqtiuria, moZravia, energiulia, 

gansakuTrebiT Znelad egueba aseT SezRudvas, is Zlier sensorul deprivacias ganicdis, 

naklebs xedavs, naklebi esmis da zogadad naklebs aRiqvams. ucvleli garemo, erTi da 

igive adamianebi misi interaqtiuli komunikaciuri qmedebebis gaiSviaTebas iwvevs. aseT 

garemoSi yofna ki iwvevs konfliqtebis sixSiris zrdas, tolerantobis daqveiTebas da 

araadekvaturi reaqciebis gaxSirebas 

am garemoebebma adamiani SesaZloa tragikul finalamde miiyavnos. penitenciur sistemaSi 

moxvedris pirvel etapze statistikurad xSiria TviTdazianebebisa da suicidaluri 

qmedebebis ricxvi.   

daxurul sivrceSi, sakanSi yofna adamianisaTvis gansakuTrebiT mZime xdeba, radgan: 

1. is mudmivad xelisgulzea; 

2. mudmivad daZabulia emociurad; 

3. mudmivad erTsa da imave rolSia; 

4. mudmivad stanjavs sxvebisgan ganmartoebis survili, romlis daukmayofileblobasac 

adamiani mihyavs e.w. fsiqologiur striptizamde, adamiani kargavs unars, dafaros sakuTari 

gancdebi, mosazrebebi, rac garkveulwilad TavdacviT reaqciasac warmoadgens; 

5. misi gancdebi personificirebulia da `azrebi gaxsnilia, sajaroa,” rac iwvevs xSir 

konfliqtebsa da autizacias (Caketvas); 

6. is iZulebulia, gaxdes konformisti, dahyves jgufis nebas da aRiaros is, rac adre 

misTvis miuRebeli iyo; 

7. SezRudulia reJimiT da jgufis wesebiT; 

8. misTvis mZimea erTsqesobrivi socialuri sivrce. 

 

penitenciuri stresi sxvadasxva fsiqosomatur, emociur da qceviT cvlilebebSi vlindeba, 

gansakuTrebiT mozardebSi xSiria:  

� imunuri sistemis dasusteba  

� endokrinuli cvlilebebi 

� nervuli da gulsisxlZarRvTa mimoqcevis problemebi 

� Zilis da sifxizlis fazebis desinqronizacia  

� alergiuli reaqciebis gaxSireba 

� mwvave stresuli aSliloba  

� gangaSis gancda 

� kognituri funqcionirebis Sesusteba 

� depresiuli gamovlinebebi 

� afeqturi aramdgradoba 

� tolerantobis darRveva 

� disociaciuri darRvevebi  

� rTuli PTSD (posttravmatuli stresuli aSliloba) 
� sazrisis dakargva 

� cixis garemosTan adaptacia  - cnobierebis kriminalizacia  

 

janmrTelobis saWiroebaTa kvlevam, romelic 2010 wels arasrulwlovanTa specialur 

dawesebulebaSi evrokavSiris mxardaWeriT Catarda (organizaciebis GIP da GCRT mier), 

aCvena, rom kvlevaSi monawile 91 msjavrdebulis 70%-s aReniSneba posttravmuli stresis 

simptomebi, 61%-s - qceviTi da antisocialuri personologiuri aSlilobebi, 36%-s - 

maRali SfoTva, 36%-s - depresiuli epizodebi, 27%-s – TviTdazianeb. 

 

 

 

 

 

 

 

10. efeqtiani komunikacia mozardebTanurTierTobisas 
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bavSvebTan da mozardebTan urTierTobis zogadi principebi 

roca profesionals gacnobierebuli da gaSinaganebuli aqvs mozardebTan urTierTobis 

mTavari principebi, is nebismier rTul viTarebaSi efeqtian gamosavals ipovis.  

 

bavSvebTan da mozardebTan urTierTobis principebia: 

 

 paritetuloba 

 empaTiuri mosmena  

 ekologia 

 distanciis SenarCuneba 

 

paritetuloba - gulisxmobs or adamians Soris Tanaswor urTierTobas, sadac TiToeuli 

cnobs da aRiarebs erTmaneTis uflebebs, unikalurobasa da Rirsebas.  

empaTiuri mosmena - es niSnavs imas, rom respondents/arasrulwlovans vusmenT 

TanagrZnobiTa da yuradRebiT. SesaZloa gamoviyenoT perifrazirebis teqnika - gavimeoroT 

mis mier warmoTqmuli winadadeba, riTac vudasturebT, rom vusmenT gulisyuriT da 

interesiT. es xels uwyobs arasrulwlovans, isaubros ufro iolad da gulRiad 

mogvawodos saWiro informacia 

ekologia – arasrulwlovnisTvis usafrTxo garemos uzrunvelyofa muSaobis procesSi, 

profesiuli eTikis normebis dacva, mag. daculi unda iyos principi - `ar avno.”Gunda 

gaxsovdeT: dakiTxvis procesSi Tqven avtoriteti xarT da garkveul Zalauflebas flobT, 

amitom sifrTxile gmarTebT, raTa es `Zala” Tqvendauneburad respondentis sazianod ar 

iyos gamoyenebuli, anu ar iyoT zedmetad direqtiulebi. aseve gasaTvaliswinebelia, rom 

arasrulwlovans unda vesaubroT misTvis gasageb enaze, profesiuli terminologiis Warbi 

gamoyeneba, Tanac auxsnelad, xels SeuSlis ndobiTi urTierTobebis Camoyalibebas, kidev 

ufro dawevs arasrulwlovnis TviTSefasebas da a.S. 

distanciis dacva arasrulwlovansa da profesionals Soris – interviueris winaSe dgas 

rTuli amocana: erTi mxriv, waaxalisos arasrulwlovani, Tavisuflad mogviTxros 

incidentis Sesaxeb, Seqmnas mozardisTvis komfortuli, Tbili, empaTiuri garemo da, amave 

dros, SeinarCunos masTan garkveuli distancia. aqedan gamomdinare, dakiTxvis procesi 

Zalian faqizi samuSaoa, specialistma unda gaiaros `bewvis xidze” da wonasworoba 

SeinarCunos. 

 

asertiuli qceva 

 

adamianis qceva SeiZleba iyos pasiuri da aqtiuri/asertiuli 

ra aris asertiuli qceva? asertiuloba niSnavs, icode Zlieri da susti mxareebi da 

gadawyvito, rogor marTo Seni da sxvisi grZnobebi sakuTari Tavisa da sxvebis Rirsebis 

dafasebiT. asertiuli qceva aris realobis `zrdasruli” Sefaseba, es aris `aq da amJamad” 

mdgomareoba, rodesac adamians SeuZlia adekvaturad Seafasos mis garSemo mimdinare 

movlenebi, arsebuli problema, aiRos pasuxismgebloba, gaakeTos arCevani, ganaxorcielos 

es arCevani da sakiTxi gadaWras. asertiuloba aseve gulisxmobs sakuTari Tavisa da 

sxvebis mimarT pativiscemas 

termini `asertiuloba~ momdinareobs inglisuri sityvidan “assert” – rac niSnavs 

`mtkicebas” da gulisxmobs sakuTar Sexedulebebze myarad, mtkiced dgomas, maT dacvas.   

asertiuli qcevis ganxorcielebisaTvis: 

� kargad gansazRvreT mizani; 

� iyaviT konkretuli; 

� Tavi aarideT bundovan gamonaTqvamebs; 

� saubari dadebiT tonalobaSi warmarTeT; 

� gadaamowmeT da darwmundiT, rom Tqven swored gagiges, kiTxvebis dasma, iseve rogorc 

aqtiuri mosmena, arasodes aris zedmeti. 

asertiuli qcevis dauflebisTvis adamiani unda flobdes garkveul unar-Cvevebs, 

rogoricaa:  

� araverbaluri komunikaciis unari, romelic gulisxmobs sxeulis enis flobas; 

� efeqtiani mosmenis unari – warmatebuli asertiuli qcevis erT-erTi ganmsazRvreli 

faqtoria swored mosmenis unari. 

araverbaluri komunikacia 
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sworad gagebuli sxeulis ena sakmaod did informacias gvawvdis adamianis grZnobebis 

Sesaxeb, rac, Tavis mxriv, xels uwyobs imas, rom adamianebma adekvaturad da siRrmiseulad 

gaugon erTmaneTs. araverbaluri komunikacia aracnobier doneze yalibdeba da muSaobs 

rogor gamoixateba araverbalurad zogierTi grZnoba:  

gulaxdiloba, ndoba 

 gaSlili xelebi, xelisgulebi zemoT 

 Jaketis an pijakis gaxda 

 Tvalis gasworeba 

 Rimili, mosaubrisken gadaxra 

 adamiani dgas gamarTulad, fexebi odnav daSorebiT erTmaneTisgan, mxrebi gaSlili 

TanamSromloba, mzaoba 

 dgomis dros xelebi TeZoebze, fexebi gaSlili, Tavi odnav win daxrili 

 fexebi ar aris gadajvaredinebuli 

 Tvalebis moWutva da xamxami 

 gaSlili xelebi da xelisgulebi zemoT 

 misalmeba xelis CamorTmeviT 

 Rimili 

 Tvalebis kontaqti 

 xelebis erTmaneTze gaxaxuneba raime kargis molodinSi 

indiferentuloba, mobezreba 

 ritmuli kakuni 

 gadajvaredinebuli fexebi 

 erTi fexis qanaoba(qalebSi) 

 gasasvlelisken gaxedva, sxeulis Sebruneba 

 saaTze daxedva 

 gaunZrevlad jdoma da Tvalis gaStereba 

 mTqnareba 

 skamze qanaoba 

interesi  

 rodenis `moazrovnis” poza, xeli loyasTan 

 Tvalebis xamxami da moWutva 

 nikapis mosresva 

 zeda tuCze xeliT Sexeba 

 win (pozitiuri interesi) an ukan (negatiuri interesi) gadaxra 

 Tavis daxra da yuris `moSvera” 

 aweuli warbebi 

 TmebSi xelebis Cargva 

meryeoba 

 xeli afarebuli cxvirze 

 daxuWuli Tvalebi 

 aweuli warbebi 

 SeWmuxnuli Subli 

 moRuSva 

eWvi da gulCaTxrobiloba 

 mosaubrisagan ukan gaweva 

 xelebis mkerdze dawyoba 

 cxviris mofxana 

 Tvalis arideba 

 xelebis afareba pirze 

 moRuSva 

 gverdze yureba 

 iatakis Tvaliereba 

 tuCebis dasveleba 

 Caxveleba 

 nerwyvis xSiri gadaylapva 
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SfoTva 

 frCxilebis kvneta 

 TiTebis moZraoba 

 xvneSa 

 xelebis dagrexva 

 swrafi da nervuli moZraobebi 

 Caxveleba 

 mZime sunTqva 

 xmis daZabva 

 Tvalebis swrafi moZraoba 

 raimes ReWva 

 TiTebis gadajvaredineba 

gawbileba da risxva 

 muStebis Sekvra 

 xelebis Semodeba TeZoebze, fexebis bakuni 

 skamis kideze jdoma 

 win waweuli nikapi 

 fexsacmlis wveris iatakze mirtyma 

 tuCebi mokumuli, ybebis kunTebi daZabuli 

 kisris ukana nawilis mosresva 

 xelebi jibeebSi 

 sigaretis amoReba da misi TiTebSi sresva da triali 

 saxeze feris cvalebadoba 

 mtruli gamoxedva 

dominireba 

 sakuTari Tavis amaRleba (dgoma, rodesac sxvebi sxedan) 

 jgufSi yofnisas gansxvavebuli pozis miReba 

 xelebi gadatanili skamis ukan 

 xmamaRali saubari 

 xmadabali, magram uaRresad mkafio saubari 

 

aRsaniSnavia, rom zemoT CamoTvlili Jestebis interpretacias sifrTxiliT unda 

movekidoT, radgan yvela SemTxvevaSi calsaxa daskvnis gakeTeba marTebuli SeiZleba ar 

iyos.  

 

araverbaluri ileTebi komunikaciis dros. 

araverbaluri ileTebis codna da gamoyeneba xels uwyobs efeqtian asertiul 

komunikacias. 

 saubrisas komfortulad moewyeT, arc Zalian axlos, arc Zalian Sors mosaubrisgan. 

moixseniT daZabuloba da moikribeT yuradReba. SegiZliaT odnav win gadaixaroT. nu 

moixrebiT mxrebSi da nu gaSeSdebiT umoZraod; 

 SeecadeT, SeinarCunoT mosaubresTan vizualuri kontaqti, magram nu miapyrobT mas 

daJinebul mzeras, aseve nu daiwyebT gverdze yurebas; 

 ecadeT, Tqveni Jestebi ar iyos ufro aqcentirebuli, vidre Tqveni saubari; 

 sanam Tqveni partniori laparakobs, SeecadeT, araverbaluri Setyobineba miawodoT – 

sakmarisia, ubralod Tavi dauqnioT Tanxmobis niSnad; 

 Tqveni saubris siCqare saSualo an saSualoze odnav neli unda iyos; 

 Tqvens saubarSi ar unda ikveTebodes mouTmenloba, gaakontroleT xmis toni. 

metyveleba iyos arc Zalian xmamaRali, arc Zalian xmadabali. gaiRimeT, rodesac es 

saWiroa, moiqeciT bunebrivad, saubris dros SeinarCuneT sifxizle, Tvalebis daxuWva an 

mTqnareba aferxebs komunikacias.  

 

mosmena 

komunikacia gulisxmobs minimum or adamians Soris informaciisa da grZnobebis, emociebis 

gacvlas, interaqcias. komunikaciis ganmavlobaSi adamians uwevs msmenelis da mosaubris 

rolSi yofna. praqtika da gamocdileba aCvenebs, rom mosmenis unari adamianebs gacilebiT 

cudad aqvT ganviTarebuli, vidre mosaubris unarebi 
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ararefleqsuri da refleqsuri mosmena 

mosmenis ori saxe arsebobs - ararefleqsuri da refleqsuri. 

ararefleqsuri mosmena aris efeqtiani mosmenis unarebis dauflebis pirveli etapi, 

rodesac mosaubres usmenT Cumad, minimaluri CarevebiT, am dros viyenebT Tavis daqnevas, 

`diax”, `mesmis” da a.S. xSirad ararefleqsuri mosmena savsebiT sakmarisia, vinaidan 

adamianebis umetesobisTvis mTavaria, maT usminon, hqondeT saSualeba, bolomde gamoxaton 

TavianTi fiqrebi da grZnobebi. 

refleqsuri mosmena gulisxmobs iseT mosmenas, rodesac msmeneli cdilobs, siRrmiseulad 

Caswvdes mosaubris saTqmels, mixvdes, ra devs mosaubris naambobs ukan, ras gulisxmobs 

is. 

refleqsiuri mosmenis dros viyenebT Semdeg instrumentebs: 

 

dazusteba, CaRrmaveba: 

� Tu SeiZleba, kidev erTxel gaimeoreT 

� ras gulisxmobT? 

� Tu SeiZleba, amixseniT 

parafrazi - rodesac msmeneli Tavisi sityvebiT imeorebs mosaubris naTqvams, imisaTvis, 

rom orive darwmundes, rom naTqvami adekvaturad iqna gagebuli. 

grZnobebi arkevla: 

� me mgonia, Tqven grZnobT . . .  

� me vxedav, Tqven ganrisxebuli xarT 

Sejameba, reziume: 

� Tqveni naTqvamidan gamomdinareobs . . . . 

� maSasadame, Tqven . . . . 

� sxva sityvebiT rom vTqvaT . . .  

 

komunikaciis deformireba/damaxinjeba 

nebismieri gzavnili, informacia gadis 4 stadias: 

1. is, risi Tqmac undoda mTqmels/mosaubres, misi azrebi 

2. is, rac Tqva mosaubrem 

3. is, rac gaigona msmenelma 

4. is, rac daimaxsovra msmenelma 

informaciis gacemisas Zalian xSirad xdeba misi deformireba/damaxinjeba, anu Zalian 

xSirad Cven `gafuWebuli” telefonis prinicipiT vamyarebT komunikacias. 

ra faqtorebi uwyobs xels komunikaciis damaxinjebas? 

 

faqtorebi, romlebic ar aris damokidebuli mosaubreebze: 

o yoveldRiurad adamians uwves Zalian didi moculobis informaciis miReba, saSualod, 

TiToeuli momuSave adamiani dReSi 5 saaTi usmens Tavis kolegebs, ojaxis wevrebs, 

mokled, sxva adamianebs. TuU amas daumatebT im dros, romelsac vatarebT televizorTan, 

radiosTan, davinaxavT, rom SeuZlebelia amdeni xnis ganmavlobaSi adamianis yuradReba 

erTnairad mobilizebuli iyos, Sesabamisad, vismenT nawyvet-nawyvet, vimaxsovrebT nawyvet-

nawyvet, anu informacia maxinjdeba. 

mosaubreebis Taviseburebebi: 

o gafantuloba, erTze laparaki da sxvaze fiqri. 

o egoizmi, rodesac adamians mxolod sakuTari Tavi ianteresebs. 

gadmocemuli informaciis SinaarsTan dakavSirebuli faqtorebi 

o Tuki informacia safrTxis Semcvelia, mosaubre aRelvebulia da mSfoTvare, misi es 

mdgomareoba gadaecema msmenels da es kidev ufro uwyobs xels informaciis damaxinjebiT 

miRebas. 

sxva faqtorebi: 

o grZeli informaciis gadacema xels uwyobs mis deformirebas; 

o informaciis gadacemisas yvelaze kargad dasawyisi da bolo nawili amaxsovrdebaT; 

o zedmetad rTuli teqsti aseve xels uwyobs informaciis damaxinjebas. 

rogor movusminoT efeqtianad? 

 nu gansjiT sxva adamians, yovelTvis gamijneT erTmaneTisgan adamianis qceva da is 

Tavad, CvenTvis SeiZleba miuRebeli iyos konkretuli qceva da ara Tavad adamiani, 

yovelTvis agrZnobineT mosaubres, rom is rogorc pirovneba erTmniSvnelovnad misaRebia 

CvenTvis, es aris misdami pativiscemis gamomxatveli, rac gansakuTrebiT mniSvnelovania 

konfliqturi urTierTobebis daregulirebisas;  

 saubris dawyebamde moikrifeT yuradReba; 
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 nu gaawyvetinebT mosaubres, mieciT mas gamoTqmis saSualeba; 

 Tuki mosaubre Zalian emociurad yveba, koncentracia gaakeTeT arsze, ar ahyveT mis 

emociebs; 

 marTvis sadaveebi ar gauSvaT xelidan, ar misceT saSualeba mosaubres, iniciativa 

sakuTar xelSi Caigdos; 

 gamoiyeneT refleqsuri mosmenis instrumentebi; 

 gamoiyeneT araverbaluri komunikaciis unarebi. 

me-uwyebebiT komunikacia, rogorc efeqtiani komunikaciis erT-erTi forma 

efeqtiani komunikaciisaTvis Zalian mniSvnelovania, qcevis partniors zustad da cxadad 

mivawodoT informacia Cveni Sinagani mdgomareobis Sesaxeb. adamianebi xSirad zustad ver 

gamoxataven imas, rasac realurad ganicdian, ris gamoc xSiria partnioris emociebis 

araswori aRqma da, aqedan gamomdinare, SesaZloa saqme konfliqtamdec ki mivides. 

magaliTad, iyo SemTxveva, roca 15 wlis mozardis umoZrao, `gaqvavebuli~ saxe garSemo 

myofebis mier aRiqmeboda, rogorc qedmaRlobis da ukadrisobis gamovlineba, Tumca 

Semdeg gairkva, rom amgvari reaqcia mxolod biWis SiSs da daZabulobas gamoxatavda. 

grZnobaTa komunikaciaSi gawafva gvexmareba ise gadavceT sakuTari uwyeba, rom Cveni 

grZnobebi sworad iqnes aRqmuli da gagebuli. efeqtiani `komunikatori~ sakuTar 

grZnobebze saubrisas iyenebs nacvalsaxelebs `me~, `Cemi~, is ar gamoxatavs grZnobebs 

bundovnad, ar urevs erTmaneTSi gancdebsa da Sefasebebs. aqve unda aRiniSnos, rom 

komunikacia – Sefasebisa da `iarliyebis~ gareSe, dafuZnebuli dakvirvebaze da im qcevis 

aRweraze, romelmac Sesabamisi gancda gamoiwvia – yvelaze naklebad iwvevs partnioris 

fsiqologiur Tavdacvas, is ganmuxtavs daZabulobas da qmnis efeqtiani urTierTobis 

fons. magaliTad, `vaJa, rogori uyuradRebo yofilxar!~ Seicavs Sefasebas da 

Seuracxyofas, xolo `Sen axla yuradRebis sxva rameze gadatanas cdilob~ - ukve qcevis 

aRweraa. 

me-uwyebebis SedarebiT gaSlili formula ase gamoiyureba: 

 

I nabiji: komunikacia daiwyeT pirveli piris nacvalsaxeliT: 

`me~ an `me vgrZnob~ 

II nabiji: daumateT sityva, romelic aRwers Tqvens emociebs: `guli mwydeba~, `vbrazdebi~, 

`aRelvebuli var~ 

III nabiji: aRwereT situacia an qceva, romelmac emocia gamoiwvia: 

`roca davinaxe, rom dResac cudad mismen da ar mpasuxob” 

IV nabiji: daasaxeleT materialuri an emociuri zemoqmedeba…- `da amis gamo mTeli 

naxevari saaTi davkargeT~  

V nabiji: aRwereT, ras niSnavs TqvenTvis meore adamianis qceva: `da es Cemi Sromisa da 

drois ugulebelyofad mimaCnia~  

amgvari komunikacia, romelic sakuTar gancdebaze axdens apelirebas da ar Seicavs sxvisi 

qcevis Sefasebas (ufro aRwers qcevas), gacilebiT efeqtiania da naklebad iwvevs 

daZabulobasa da konfliqtebs. zustad awvdis informacias partniors Cveni Sinagani 

mdgomareobis Sesaxeb, ar iwvevs Tavdacvas da gaRizianebas misi mxridan. 
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danarTi #1 

fsiqosocialuri ganviTareba  

 

asaki krizisis 

Sinaarsi 

ra uwyobs xels ganviTarebas 

�	ra uSlis xels ganviTarebas 

Ffsiqosocialuri 

Sedegi 

0-1 wlamde SemiZlia 

vendo 

samyaros? 

sasicocxlo moTxovnilebebis 

dakmayofileba, yuradReba, 

Tanmimdevruloba 

���

Tanadgomis ararseboba, 

deprivacia (sasicocxlo 

moTxovnilebebis 

daukmayofilebloba), 

uyuradReboba, 

araTanmimdevruloba 

ndoba 

���

undobloba 

2-3 weli SemiZlia 

vmarTo 

sakuTari 

qceva ? 

gonivruli nebadarTuloba, 

Tanadgoma 

���

Warbi mzrunveloba, Tanadgomisa 

da ndobis ararseboba 

avtonomia 

���

eWvebi 

 

skolamdeli 

asaki 

SemiZlia 

gavxde 

mSoblebisgan 

damoukidebeli 

da gavarkvio, 

ra SemiZlia? 

aqtiurobis waqezeba, 

SesaZleblobebis arseboba 

���

SesaZleblobebis ararseboba, 

aqtiurobis dablokva ufrosebis 

mxridan 

iniciativa 

���

danaSauli 

6-12 wlamde SemiZlia Tu 

ara gavxde 

imdenad 

unariani, rom 

gadavrCe da 

Seveguo 

samyaros? 

sistematuri swavleba da 

aRzrda, misabaZad dadebiTi 

nimuSebis arseboba 

���

cudi swavleba,zedamxedvelobisa 

da Tanadgomis ararseboba 

Sromismoyvareoba 

���

arasrulfasovnebis 

gancda 

12 -18 

wlamde 

vin var me? 

rogoria Cemi 

Sexedulebebi, 

fasebulobebi 

da poziciebi? 

Sinagani mdgradoba da 

Tanmimdevruloba, mkveTrad 

gansazRvruli sqesobrivi 

modelebis arseboba misabaZad da 

dadebiTiukukavSiri 

���

gaurkveveli miznebi, aracalsaxa 

ukukavSiri, ganusazRvreli 

molodinebi 

identoba 

���

rolTa aRreva 
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danarTi #2 

moraluri ganviTareba 

 

asaki Mmoraluri ganviTarebis Taviseburebebi 

 

0 – 5  wlamde – TviTcentrirebuli 

morali 

Zalaufleba da morCileba 

 

bavSvebi morals aRiareben imisTvis, rom ar 

gaanawyenon  ufrosebi, raTa ar daisajon da, 

Sesabamisad, cxadia, rom  es  wesebi ar aris 

gaSinaganebuli da gaazrebuli. 

5-10 wlamde - TviTcentrirebuli 

morali 

garigeba 

cudi qcevisTvis sasjeli erTgvari safrTxea, 

romelic SeiZleba Tavidan aicilo kidec, Tu 

„sarfian garigebas“ dadeb. 

10 -15 wlamde - kargi urTierTobebi 

 

moraluri gansjebi adamianTa viwro wreSia 

Caketili - megobarebi, Tanatolebi, ojaxis 

wevrebi da sxv. Tumca maTi morali mainc 

zedapirulia, jer kidev ar Cans mTlianad 

sazogadoebis interesebi. 

15 wlidan zemoT – 

 socialuri wesrigis SenarCuneba 

 adamianis uflebebi da socialuri 

wesrigi 

 sazogadoebrivi Rirebulebebi da 

adamianis uflebebi 

 kanonebi da wesebi unda daicva imitom, 

rom ar Seqmna qaosi da uwesrigoba 

sazogadoebaSi 

 mniSvnelovania sayovelTao 

Rirebulebebisa da normebis dacva 

 Sexede samyaros sxva adamianis TvaliT 

 

 

danarTi #3 

mozardobis asaki 12 -18ww 

 

Ffizikuri ganviTareba Kkognituri 

ganviTareba 

fsiqosocialuri 

ganviTareba 

Mmoraluri 

ganviTareba 

gogonebSi: 

 mkerdis zrda; 

 boqvenze Tmis zrda; 

 iRliebSi Tmis zrda; 

 sxeulis zrda; 

 menarqe; 

 cximovani da saofle 

jirkvlebis moqmedebis 

gaaqtiureba. 

 

biWebSi: 

 kvercxebisa da saTesle 

jirkvlebis zrda; 

 boqvenze Tmis zrda; 

 iRliebSi da saxeze Tmis zrda; 

 sxeulis zrda; 

 penisis zrda; 

 xmis Secvla; 

 pirveli eakulacia; 

 cximovani da saofle 

jirkvlebis moqmedebis 

gaaqtiureba. 

abstraqtuli 

azrovnebis unaris 

Camoyalibeba: 

 

1. problemis gadaWris 

Ziebisas cvladebis 

yvelanairi 

kombinaciis 

gaTvaliswineba. 

 

2. unari, ivaraudos, 

Tu ra gavlena 

SeiZleba hqondes erT 

cvlads meoreze 

 

 

3. unari, gaaerTianos 

da daanawevros 

cvladebi. 

 

identobis 

problema: 

 

 

vin var me? 

 

rogoria Cemi: 

 

Sexedulebebi, 

 

fasebulobebi, 

 

poziciebi, 

 

adgili, 

 

roli 

 

sazogadoebaSi ? 

 

 

12-dan 15 

wlamde 

wamyvania 

TanatolTa, 

axlobelTa 

wreSi 

gabatonebuli 

morali. 

 

15 wlis zemoT  

Semodis 

zrdasruli 

morali –

sazogadoebriv

i interesebis, 

kanonebis, 

wesebis 

aRiareba. 
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ბავშვის ჯანმრთელობისა და ადამიანის განვითარების ეროვნული ინსტიტუტი 

(NICHD) ოქმი (პროტოკოლი):  

 

დაკითხვის სტრუქტურული პროტოკოლის მეშვეობით ბავშვთან გასაუბრება  

უფრო შედეგიანი და ეფექტური ხდება 

http://nichdprotocol.com 

ექსპერტები:  

პროფესორი მაიკლ ე. ლემბი, კემბრიჯის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი;  

დოქტორი დევიდ ლა როი, აბერტაის უნივერსიტეტი, შოტლანდია, დიდი ბრიტანეთი.  

 

დანართი 1 - დაკითხვა/გამოკითხვის ოქმი 

დანართი 2 - ჩატარებული გამოკითხვის ნიმუში 

 

პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის მიერ, პროექტის 

„თანამშრომლობა ბავშვზე სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ“ ფარგლებში.    პროექტი ხორციელდება  

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.   

 

პუბლიკაციაში წარმოდგენილი მასალა არ გამოხატავს ევროკავშირის ოფიციალურ თვალსაზრისს. 

პასუხისმგებლობა პუბლიკაციის შინაარსზე ეკისრება საქართველოს  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ფონდს 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაფინანსებულია 

ევროკავშირის მიერ 

 

პროექტს ახორციელებს  

საქართველოს საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ფონდი 

 

 

პროექტის 

პარტნიორია 

Defence for Children 

International                   
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დანართი 1 

 

ბავშვის ჯანმრთელობისა და ადამიანის განვითარების  

ეროვნული ინსტიტუტი (NICHD) ოქმი: 

 

დაკითხვის გზამკვლევი 

 

1. შესავალი 

 

1. „გამარჯობა, მე ვარ პოლიციის ოფიცერი/გამომძიებელი ____________ (სახელი). {გააცანით სხვა დამსწრე 

პირებიც; საუკეთესო შემთხვევაში, ოთახშისხვა არავინ უნდა იმყოფებოდეს]. დღეს არის ____________ 

და ახლა ____________ საათია. გამოკითხვას ვუტარებ ____________-ს ____________-ში.“ 

 „როგორც ხედავ, ამ ოთახში არის ვიდეოკამერა და მიკროფონები. იმისათვის, რომ ყველაფერი 

მახსოვდეს, რასაც მეტყვი, მათი საშუალებით  ჩვენს საუბარს ჩავიწერთ. ზოგჯერ რაღაცები მავიწყდება, 

ხოლო ჩანაწერი საშუალებას მაძლევს მოგისმინო და არ ვიყო იძულებული, ყველაფერი ხელით 

დავწერო“ 

 „ ჩემი სამუშაოს ნაწილია გავესაუბრო ბავშვებს [მოზარდებს]იმაზე, რაც მათ თავს გადახდათ. მე ბევრ 

ბავშვს [მოზარდს]  ვხვდები იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ჩემთვის სიმართლის თქმა იმის შესახებ, თუ 

რა გადახდათ თავს. სანამ დავიწყებთ, მინდა დავრწმუნდე, რომ კარგად გესმის, თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანია სიმართლის თქმა.“ [მცირეწლოვან ბავშვებს აუხსენით, თუ რა არის სიმართლე და რა  - 

არ არის სიმართლე]. 

 „თუ მე ვიტყვი, რომ ჩემი ფეხსაცმელები წითელია (ან მწვანე); ეს სიმართლე იქნება თუ არ იქნება 

სიმართლე?“ 

  [დაელოდეთ პასუხს, შემდეგ თქვით:] 

 

2. „ ეს არ იქნება სიმართლე, რადგანაც ჩემი ფეხსაცმელები სინამდვილეში არის [შავი, ლურჯი და ასე 

შემდეგ] თუ მე ვიტყვი, რომ ახლა ვზივარ, ეს იქნება სიმართლე თუ არ იქნება სიმართლე [სწორი თუ 

არასწორი] 

 [დაელოდეთ პასუხს] 

 

3. „ეს იქნება [მართალი/სწორი], რადგანაც, როგორც ხედავ, მე მართლაც ვზივარ.“ 

„დავრწმუნდი, რომ კარგად გესმის, თუ რას ნიშნავს სიმართლის თქმა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს 

მხოლოდ სიმართლე მითხრა. შენ უნდა მომიყვე მხოლოდ ის, რაც ნამდვილად შეგემთხვა“ 

   [პაუზა] 

 

4. „თუ ისეთ რამეს გკითხავ, რასაც ვერ გაიგებ, უბრალოდ თქვი: ვერ გავიგე.  კარგი?“ 

   [პაუზა] 

 

„თუ მე ვერ გავიგებ შენს ნათქვამს, მაშინ გთხოვ, რომ განმარტო“ 

   [პაუზა] 

 

5. „თუ ისეთ შეკითხვას დაგისვამ, რომელზეც პასუხი არ იცი, უბრალოდ მითხარი: არ ვიცი. 

„თუ მე გკითხავ: „რა ჰქვია ჩემს ძაღლს?“ [ან შვილს] , რას მიპასუხებ?“ 

   [დაელოდეთ პასუხს] 

   [თუ ბავშვი იტყვის „არ ვიცი“; თქვით] 

 

6. „სწორია. არ იცი, ხომ ასეა?“ 

 [თუ ბავშვი გამოცნობას შეეცდება, თქვით] 

  

„არა, შენ ეს არ იცი, რადგანაც არ მიცნობ. როცა პასუხი არ იცი, თქვი, რომ არ იცი, ნუ შეეცდები გამოცნობას“ 

   [პაუზა] 

 

7. „ თუ მე ისეთ რაღაცას ვიტყვი, რაც არასწორი იქნება, უნდა მითხრა. კარგი?“ 

   [დაელოდეთ პასუხს] 
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8. „ თუ მე ვიტყვი, რომ შენ ორი წლის გოგონა ხარ [როცა გამოკითხვას უტარებთ, მაგალითად, 5 წლის ბიჭს], 

რას მეტყვი?“ 

  [თუ ბავშვი არ შეგისწორებთ, თქვით] 

 

„ რას მეტყვი, თუ მე შეცდომით ორი წლის გოგონას დაგიძახებ [როცა გამოკითხვას უტარებთ, მაგალითად, 

5 წლის ბიჭს]? 

   [დაელოდეთ პასუხს] 

 

9. „სწორია. ახლა იცი, რომ უნდა მითხრა, თუ შეცდომას დავუშვებ ან თუ ვიტყვი ისეთ რაღაცას, რაც სწორი 

არ იქნება.“ 

   [პაუზა] 

 

10. „ თუ მე ვიტყვი, რომ  შენ დგახარ,  რას მეტყვი?“ 

   [დაელოდეთ პასუხს] 

 

კარგი. 

 

II. ურთიერთგაგების დამყარება 

 

„მინდა, რომ უკეთესად გაგიცნო“. 

 

1. „ მითხარი რისი კეთება გიყვარს“ 

         [დაელოდეთ ბავშვის პასუხს] 

         [თუ ბავშვი დაწვრილებით გიპასუხებთ, გადადით მესამე შეკითხვაზე] 

         [თუ ბავშვი არ ან ვერ გიპასუხებთ, შეგიძლიათ  სთხოვოთ] 

 

2. „მართლა ძალიან მინდა შენი უკეთ გაცნობა. კარგი იქნება თუ მეტყვი, რისი კეთება გიყვარს“ 

  [დაელოდეთ პასუხს] 

 

3. მომიყევი უფრო მეტი [აქტივობების შესახებ, რომლებიც ბავშვმა დაასახელა]. მოერიდეთ 

ფოკუსირებას ტელევიზიაზე, ვიდეობზე, ფანტაზიებზე. 

     [დაელოდეთ პასუხს] 

 

 

 

III. ეპიზოდური მეხსიერების ვარჯიში 

 

ღირშესანიშნავი მოვლენა 

[შენიშვნა: ეს ნაწილი იცვლება შემთხვევის შესაბამისად] 

[დაკითხვის დაწყებამდე, ბავშვისთვის ღირშესანიშნავი მოვლენა მოიძიეთ მისი უახლოესი წარსულიდან: 

სკოლის პირველი დღე, დაბადებისდღის წვეულება, დღესასწაულის აღნიშვნა და ასე შემდეგ; დაუსვით 

ბავშვს მოცემული კითხვები მოვლენის შესახებ. თუ შესაძლებელია, აირჩიეთ ისეთი ღირშესანიშნავი 

მოვლენა, რომელიც სავარაუდოან საეჭვო ძალადობას მიახლოებით ემთხვეოდა დროში. თუ სავარაუდო 

ძალადობა  ზუსტად ღირშესანიშნავი მოვლენის დროს მოხდა, აირჩიეთ სხვა მოვლენა] 

 

    „მინდა, უფრო მეტი გავიგო შენი და შენი ქმედებების შესახებ“. 

 

1. „ამ რამდენიმე [დღის/კვირის]წინ იყო [დღესასწაული/დაბადების დღე/ სკოლის პირველი დღე/ სხვა 

მოვლენა]. მომიყევი ყველაფერი, რაც მაშინ  [შენი დაბადების დღე, აღდგომა, სხვა] მოხდა. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

1a. „კარგად გაიხსენე [აქტივობა ან მოვლენა] და ყველაფერი მომიყევი, რაც მოხდა გაღვიძებიდან [ბავშვის 

მიერ წინა კითხვის პასუხში ნახსენებ ნაწილი] - დე. 

[დაელოდეთ პასუხს] 
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[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ,  რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

 

1b. „რა მოხდა ამის შემდეგ?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ,  რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

 

1c.  „ყველაფერი მომიყევი, რაც მოხდა [ბავშვის მიერ ნახსენები მოვლენის ნაწილი] -დან დაძინებამდე”. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ,  რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

 

1d.  „უფრო მეტი მომიყევი / კიდევ რისი თქმა შეგიძლია? [ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობის შესახებ]“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

 

1e. „წეღან ახსენე [ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა]. ყველაფერი მომიყევიმის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ,  რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება]. 

[თუ ბავშვი უნიათოდ აღწერს მოვლენას, განაგრძეთ  2-2e შეკითხვებით]. 

[შენიშვნა: თუ ბავშვი დეტალურად აღწერს მოვლენას, თქვით:] 

 

„მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი მითხრა, რაც გახსოვს, იმის შესახებ, რაც შეგემთხვა. შეგიძლია მითხრა 

კარგი რამეებიც და ცუდი რამეებიც.“ 

 

გუშინ 

 

2. „ მე ძალიან მინდა ვიცოდე, რა გადაგხდა თავს. მომიყევი, რა გადაგხდა გუშინ თავს, გაღვიძებიდან 

დაძინებამდე“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

2a. „არ მინდა, რომ რამე გამოგრჩეს.  ყველაფერი მომიყევი, რაც მოხდა მოხდა გაღვიძებიდან [ბავშვის მიერ 

წინა კითხვის პასუხში ნახსენები აქტივობა] - დე”. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

2b. „რა მოხდა  შემდეგ?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ,  რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

 

2c. „ყველაფერი მომიყევი, რაც მოხდა [ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა] -დან დაძინებამდე“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

2d. „უფრო მეტი მომიყევი  [ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა]“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

 

2e. „წეღან ახსენე [ ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა]. ყველაფერი მომიყევიმის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ,  რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 
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დღეს 

 

თუ ბავშვი არ გაწვდით ადექვატურ და დეტალურ ინფორმაციას გუშინდელი დღის შესახებ, გაიმეორეთ 

შეკითხები 2-2e დღევანდელი დღის შესახებ. გამოიყენეთ „აქ მოსვლის დრო“, როგორც ორიენტირი/ბოლო 

მოვლენა.. 

„ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომიყვე  ყველაფერი, რაც მართლა შეგემთხვა“. 

 

დაკითხვის არსებითი ნაწილი 

 

IV. არსებით ნაწილზე გადასვლა 

 

„ახლა, როცა უფრო უკეთ გაგიცანი, მინდი იმის შესახებ გესაუბრო, რის გამოც შენ დღეს აქ ხარ“. 

[თუ ბავშვი პასუხის გაცემას დაიწყებს, დაელოდეთ] 

[თუ ბავშვი მოკლედ აღწერს სავარაუდო შემთხვევას (მაგალითად: „დავითი ჩემს კუტუს 

შეეხო“ ან „მამაჩემი მირტყამს), გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი არ აკეთებს განაცხადს შემთხვევის შესახებ, განაგრძეთ შეკითხვა 1-ით.] 

 

1. „მესმის, რომ რაღაც შეგემთხვა. ყველაფერი მომიყევი, რაც მოხდა, თავიდან ბოლომდე“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი განაცხადს აკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი არ აკეთებს განაცხადს, განაგრძეთ შეკითხვით 2-ით] 

2. „როგორც გითხარი, ჩემი საქმეა, ბავშვებს ვესაუბრო ისეთ რაღაცებზე, რაც მათ შეიძლება თავს 

გადახდენოდათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მითხრა რატომ [ხარ აქ/მოხვედი აქ/ვარ აქ]. შენი 

აზრით, რატომ მოგიყვანა [დედა, მამა, ბებია]-მ  დღეს [ან: „შენი აზრით რატომ მოვედი შენთან 

სასაუბროდ]?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი განაცხადს აკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი საერთოდ არ მოგაწვდით ინფორმაციას და თქვენ არ იცით,  ესაუბრა თუ არა ბავშვი 

რომელიმე სპეციალისტს,  გადადით მე-4 ან მე-5 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი არ გააკეთებს განაცხადს და იცით, რომ ის უკვე გაესაუბრა რომელიმე 

სპეციალისტს, გადადით მე-3 შეკითხვაზე] 

 

3. „გავიგე, რომ შენ ესაუბრე [ექმიმს/მასწავლებელს/სოციალურ მუშაკს/ან სხვა] [ადგილი/დრო]. 

მომიყევი, რაზე ილაპარაკეთ.“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი განაცხადს აკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი არ აკეთებს განაცხადს და ხილული არ იქნება ძალადობის ფიზიკური კვალი, 

გადადით მე-5 შეკითხვაზე] 

[თუ ფიზიკური ნიშნები ხილულია, გამომძიებელს ფოტოებზე აქვს ნანახი ან ვიღაცამ უთხრა, 

ან თუ დაკითხვის ადგილი საავადმყოფოა ან გამოკითხვა უშუალოდ სამედიცინო შემოწმების 

შემდეგ მიმდინარეობს, თქვით:] 

 

4. „ვხედავ, [გავიგე] რომ გაქვს [ძალადობის ფიზიკური ნიშნები/დაზიანებები/სისხლჩაქცევები] შენს 

____________-ზე 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი განაცხადს აკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი არ აკეთებს განაცხადს, განაგრძეთ მე-5 შეკითხვით] 
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5.  „ვინმე ხომ არ გაწუხებს?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი დაადასტურებს ან განაცხადს გააკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი არ დაადასტურებს და არც განაცხადს გააკეთებს. გადადით მე-6 შეკითხვაზე] 

 

6. „შეგემთხვა რამე [ადგილი/სავარაუდო ძალადობის დრო]?“ 

[შენიშვნა: არ ახსენოთ ეჭვმიტანილის სახელი ან განაცხადის რომელიმე დეტალი] 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი დაადასტურებს ან განაცხადს გააკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი არც დაადასტურებს და არც განაცხადს გააკეთებს. გადადით განაგრძეთ მე-7 

შეკითხვით] 

 

7. „ვინმემ რამე ისეთი გაგიკეთა, რაც, შენი აზრით, არასწორია?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი დაადასტურებს ან განაცხადს გააკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი არც დაადასტურებს და არც განაცხადს გააკეთებს. განაგრძეთ მე-8 შეკითხვით] 

 

პაუზა. რამდენად მზად ხართ გასაგრძელებლად? ხომ არ სჯობს, რომ გაგრძელებამდე შეისვენოთ? 

თუ თქვენ გაგრძელებას გადაწყვეტთ, თქვენს ხელთ არსებულ ფაქტებზე დაყრდნობით, მკაფიოდ უნდა 

გქონდეთ ჩამოყალიბებული  მე-8 და მე-9 შეკითხვები. დაკითხვის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ბავშვს 

ეს შეკითხვები დეტალებს მინიმალურად მიაწვდიან. თუ არ გექნებათ ეს შეკითხვები ჩამოყალიბებული, 

შეისვენეთ და დრო  ამ კითხვების ჩამოსაყალიბებლად გამოიყენეთ. 

 

8a. „ვინმემ [შეაჯამეთ ვარაუდები ან ეჭვები, ისე, რომ არ ახსენოთ სავარაუდო დამნაშავეთა სახელები. 

მოერიდეთ დეტალიზაციას] (მაგალითად: „ვინმემ დაგარტყა?“ ან „ვინმე შენს კუტუს შეეხო [სხეულის 

ინტიმური ადგილები])?” 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი დაადასტურებს ან განაცხადს გააკეთბს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი არც დაადასტურებს და არც განაცხადს გააკეთებს. განაგრძეთ მე-9 შეკითხვით] 

 

9a. „შენმა მასწავლებელმა [ექიმი/ფსიქოლოგი/მეზობელი] მითხრა/მაჩვენა [„რომ შენ სხვა ბავშვების 

კუტუებს ეხებოდი“/“შენი ნახატი“] და მინდა გავიგო, თუ შეგემთხვა რამე. ვინმემ [შეაჯამეთ ვარაუდები 

ან ეჭვები, ისე, რომ არ ახსენოთ დამნაშავეთა სახელები. მოერიდეთ დეტალიზაციას](მაგალითად: 

„ვინმემ, შენი ოჯახის წევრებიდან დაგარტყა?“ ან „ვინმე შენ კუტუს ან სხეულის სხვა ინტიმურ ადგილებს 

შეეხო)]?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი დაადასტურებს ან განაცხადს გააკეთებს, გადადით მე-10 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დეტალურ აღწერას მოგაწვდით, გადადით  შეკითხვა 10a-ზე] 

[თუ ბავშვი არც დაადასტურებს და არც განაცხადს გააკეთებს. გადადით XIნაწილზე] 

 

 

V. შემთხვევათა გამოძიება 

ღია კითხვები 

10. [თუ ბავშვი ექვს წლამდე ასაკისაა, გაიმეორეთ განაცხადი ბავშვის სიტყვებით; არ ახსენოთ ისეთი 

დეტალები ან სახელები, რომელთა შესახებაც ბავშვს არაფერი უთქვამს,] 

[შემდეგ უთხარით:] 

 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვი ექვს წელზე მეტისაა, უბრალოდ თქვით:] 
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„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

10a. „შემდეგ რა მოხდა?“ ან „უფრო მეტი მომიყევი  ამის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[განცხადებული შემთხვევის სრული აღწერის მისაღებად, დასვით ეს შეკითხვა იმდენჯერ, 

რამდენჯერაც საჭირო იქნება] 

[შენიშვნა: თუ ბავშვის აღწერა ძალიან ზოგადია, გადადით მე-12 შეკითხვაზე (შემთხვევათა გამიჯვნა). 

თუ ბავშვი კონკრეტულ ინციდენტს აღწერს, განაგრძეთ 10b შეკითხვით] 

 

10b. „გაიხსენე ის [დღე/ღამე] და ყველაფერი მომიყევი, რაც მოხდა [ბავშვის მიერ ნახსენები, რომელიმე 

წინმსწრები მოვლენა]-დან [ბავშვის მიერ განცხადებული ძალადობის აქტი]-მდე“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: შემთხვევის დეტალური აღწერისათვის, გამოიყენეთ ეს მიმართვა იმდენჯერ, 

რამდენჯერაც საჭირო იქნება] 

 

10c. „მომიყევი [ადამიანი/ნივთი/ ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა]-ის შესახებ“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

10d. შენ ახსენე  [ადამიანი/ნივთი/ ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა], მითხარი ყველაფერი მის შესახებ. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

[თუ თქვენთვის რამე გაურკვეველი დარჩება (მაგალითად, მოვლენათა თანმიმდევრობა), 

თქვით:] 

 

„შენ ბევრი გამოსადეგი რამ მითხარი, მაგრამ ცოტა დავიბენი. მინდა დავრწმუნდე, რომ ყველაფერი 

სწორად გავიგე, თავიდან მომიყევი [როგორ დაიწყო/ კონკრეტულად რა მოხდა/ როგორ დასრულდა/ასე 

შემდეგ].“ 

 

ფოკუსირებული კითხვები ბავშვის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე 

[თუ ღია კითხვების ამოწურვის შემდეგ, განაცხადს მნიშვნელოვანი დეტალები მაინც აკლია ან მიღებული 

ინფორმაცია ბუნდოვანია, გამოიყენეთ დამაზუსტებელი კითხვები. მნიშვნელოვანია, რომ 

დამაზუსტებელი კითხვები შეძლებისდაგვარად შეუხამოთ ღია კითხვებს ]. 

[შენიშვნა: უპირველესად, მოახდინეთ ბავშვის კონცენტრირება ნახსენებ დეტალზე და შემდეგ დასვით 

დამაზუსტებელი კითხვა]. 

 

შემდეგ მოდის დამაზუსტებელი კითხვების ზოგადი ფორმატი 

 

11. „შენ ახსენე [ადამიანი/ნივთი/აქტივობა], [დამაზუსტებელი შეკითხვის გაგრძელება]“. 

 

მაგალითები: 

1. „შენ თქვი, რომ მაღაზიაში იყავი. კონკრეტულად სად იყავი? „[დაელოდეთ პასუხს] „მომიყევი 

რამე ამ მაღაზიის შესახებ“ 

2. „შენ თქვი, რომ დედამ „ჩაგარტყა გრძელი რაღაც“. მომიყევი ამ რაღაცის შესახებ“. 

3. „შენ ახსენე მეზობელი. მისი სახელი იცი?“ [დაელოდეთ პასუხს]. „მომიყევი რამე მაგ მეზობელზე“ 

[არ სთხოვოთ აღწერა] 

4. „შენ თქვი, რომ ერთ-ერთმა შენმა კლასელმა დაინახა. რა ჰქვია მას?“ [დაელოდეთ პასუხს] 

„მომიყევი,რას აკეთებდა იქ“. 

 

შემთხვევათა გამიჯვნა 

 

12. „ეს ერთხელ მოხდა თუ ერთზე მეტჯერ განმეორდა?“ 

[თუ შემთხვევა მხოლოდ ერთხელ მოხდა, შეისვენეთ] 
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[თუ შემთხვევა განმეორდა, განაგრძეთ მე-13 შეკითხვით. გახსოვდეთ: თითოეული შემთხვევა 

დეტალურად გამოიკვლიეთ, ისე, როგორც აქ არის მითითებული] 

 

13. „მომიყევი ყველაფერი, რაც მოხდა ბოლოჯერ [პირველად / იმ ადგილზე ყოფნისას / კონკრეტული 

აქტივობის დროს/ სხვა დროს, რომელიც კარგად გახსოვს]“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

 

13a. „შემდეგ რა მოხდა?“ ან „უფრო მეტი მომიყევი / კიდევ რისი თქმა შეგიძლია?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ,  რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება]. 

 

13b.„გაიხსენე ის [დღე/ღამე] და მომიყევი ყველაფერი, რაც მოხდა [ბავშვის მიერ ნახსენები წინმსწრები 

მოვლენა]-დან [განცხადებული ძალადობრივი შემთხვევა]-მდე. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ მიმართვის ვარიაციები გამოიყენეთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო იქნება] 

 

13c. “მომიყევი [ადამიანი/ნივთი/ ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა]-ის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

 

13d. „შენ ახსენე [ ბავშვის მიერ ნახსენები აქტივობა]. ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება]. 

 

კითხვები ბავშვის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე 

 

[თუ ღია კითხვების ამოწურვის შემდეგ, განაცხადს მნიშვნელოვანი დეტალები მაინც აკლია ან 

ბურუსითაა მოცული, გამოიყენეთ დამაზუსტებელი კითხვები. მნიშვნელოვანია, რომ  დამაზუსტებელი 

კითხვები შეძლებისდაგვარად შეუხამოთ  ღია კითხვებს]. 

 

[შენიშვნა: უპირველესად, მოახდინეთ ბავშვის კონცენტრირება ნახსენებ დეტალზე და შემდეგ დასვით 

დამაზუსტებელი კითხვა] . 

 

შემდეგ მოდის დამაზუსტებელი კითხვების ზოგადი ფორმატი 

 

14. „შენ ახსენე [ადამიანი/ნივთი/აქტივობა], [დამაზუსტებელი შეკითხვის გაგრძელება]“ 

 

მაგალითები: 

1. „შენ თქვი, რომ ტელევიზორს უყურებდი. ტელევიზორში რას უყურებდი? 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

    „ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

 

2. „წეღან თქვი, რომ მამაშენმა „წაგითაქა“. ზუსტად მითხარი, რა გააკეთა.“ 

3. „შენ თქვი, რომ იქ შენი მეგობარიც იყო. რა ჰქვია მას?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

„მომიყევი,  რას აკეთებდა ის იქ“. 

 

4. „შენ თქვი, რომ ბიძაშენი თითით შეგეხო [„გეზასავა“/“შენთან სექსი ჰქონდა“/ ასე შემდეგ]. ზუსტად 

მითხარი, რა გააკეთა“. 
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გაიმეორეთ ეს ნაწილი იმდენჯერ, რამდენი შემთხვევის შესახებაც იტყვის ბავშვი, რათა მოიპოვოთ 

სასურველი აღწერა. თუ ბავშვი ორზე მეტ შემთხვევას დააკონკრეტებს, თავდაპირველად ჰკითხეთ, რა 

მოხდა „ბოლოს“, შემდეგ „ პირველად“,  ბოლოს კი  - „სხვა დროს, რომელიც კარგად ახსოვს“. 

 

VI. შესვენება 

 

[ბავშვს უთხარით:] 

 „ახლა მინდა დავრწმუნდე, რომ ყველაფერი გავიგე და გავარკვიო, -არის თუ არა კიდევ რამე, რის 

შესახებაც უნდა გკითხო.  მე[ვიფიქრებ შენს ნაამბობზე/ჩანიშვნებს გადავხედავ/გავარკვევ]. 

 [შესვენების დროს განიხილეთ ბავშვის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. შეავსეთ დაკითხვის ოქმი. 

შეამოწმეთ, გაკლიათ თუ არა ინფორმაცია. დაგეგმეთ დაკითხვის დარჩენილი ნაწილი. დამაზუსტებელი 

კითხვები აუცილებლად  წერილობითი ფორმით ჩამოაყალიბეთ]. 

 

 

შესვენების შემდეგ 

[იმისათვის, რომ მოიპოვოთ დამატებითი ინფორმაცია, რაზეც ბავშვს არაფერი უთქვამს, დამატებით 

დასვით ზემოთ აღწერილი პირდაპირი და ღია კითხვები. დაუბრუნდით ღია კითხვებს („მითხარი უფრო 

მეტი...“) ყოველი პირდაპირი კითხვის შემდეგ. ამ კითხვების ამოწურვის შემდეგ გადადით VII ნაწილზე]. 

 

VII. ბავშვის მიერ გაუმხელელი ინფორმაციის მოპოვება 

 

[ფოკუსირებული კითხვები მხოლოდ მაშინ უნდა დასვათ, თუკი უკვე გამოიყენეთ სხვა მიდგომები და 

მაინც გაკლიათ სასამართლოსთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია]. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ 

გამოიყენოთ  ღია „გამოსაწვევი“ მიმართვები („მომიყევი ყველაფერი ამის შესახებ“) ,  ყოველ შესაძლო 

შემთხვევაში.  

 

 [შენიშვნა: მრავალჯერადი შემთხვევის დროს, მიმართეთ ბავშვი რელევანტური შემთხვევისაკენ მისივე 

სიტყვების გამოყენებით. მიეცით ბავშვს საშუალება, მოგაწოდოთ მნიშვნელოვანი დეტალები და მხოლოდ 

შემდეგ დასვით ფოკუსირებული კითხვები] 

 [მხოლოდ მაშინ გადადით მომდევნო შემთხვევაზე, როცა დარწმუნდებით, რომ  კონკრეტული შემთხვევის 

შესახებ ყველა დეტალი მოგროვებული გაქვთ] 

 

კითხვების ზოგადი ფორმატი ფოკუსირებული ბავშვის მიერ  

გაუმხელელი ინფორმაციის შესახებ 

 

„როდესაც მიყვებოდი [კონკრეტული შემთხვევა, რომლის დრო ან ადგილი ცნობილია], შენ ახსენე 

[ადამიანი/ნივთი/აქტივობა]. იყო [ფოკუსირებული  კითხვა] 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[როცა  მართებული იქნება, გააკეთეთ „მოწვევა“; თქვით] 

 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

 

მაგალითები: 

1. „როდესაც შენ ბინაში ყოფნის შესახებ მიყვებოდი, შენ თქვი, რომ მან შარვალი გაიხადა. შენს 

ტანსაცმელს რამე მოუვიდა?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[ბავშვის პასუხის შემდეგ თქვით] 

 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

2. „როდესაც ბოლო შემთხვევის შესახებ მიყვებოდი, შენ თქვი, რომ ის შეგეხო. ის ტანსაცმლის ზემოდან 

შეგეხო? 

[დაელოდეთ პასუხს] 
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[ბავშვის პასუხის შემდეგ თქვით] 

 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

3. „ის ტანსაცმლის ქვეშ შეგეხო?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[ბავშვის პასუხის შემდეგ თქვით] 

 

 „ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

 

4. „შენ მე მითხარი იმის შესახებ, რაც  ეზოშიმოხდა.. ვინმემ დაინახა რაც მოხდა?“  

[დაელოდეთ პასუხს] 

[როცა  მართებული იქნება, თქვით] 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“ 

 

5. „ხომ არ იცი, შეემთხვათ თუ არა მსგავსი რამ სხვა ბავშვებს?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[როცა მართებული იქნება თქვით] 

 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“ 

 

6. „შენ  მითხარი იმის შესახებ, რაც ფარდულში მოხდა. იცი, როდის მოხდა ეს?“ 

 

VIII. თუ ბავშვი სრულყოფილ ინფორმაციას არ გაწვდით 

 

გამოიყენეთ მხოლოდ რელევანტური მიმართვები. 

თუ თვენთვის ცნობილია, რომ შედგა საუბარი, რომლის დროსაც ბავშვმა ინფორმაცია გააჟღერა, თქვით: 

 

1. „როგორც გავიგე, შენ ესაუბრე [] [დრო/ადგილი]. მომიყევი, რაზე ისაუბრეთ. 

[თუ ბავშვი არ მოგაწვდით ინფორმაციას, დასვით მე-2 შეკითხვა; თუ ბავშვი რაიმე 

ინფორმაციას მაინც მოგაწვდით, თქვით:] 

 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

[საჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღია მიმართვები, როგორიცაა „მომიყევი ამის 

შესახებ“]. 

 

თუ თქვენ იცით ბავშვის სხვასთან შემდგარი საუბრის დეტალები, მაგრამ ინფორმაცია 

თქვენთვის ბავშვს არ გაუმხელია,  თქვით: 

 

2. „როგორც გავიგე [_____-მ მითხრა], შენ ილაპარაკე [შეაჯამეთ განაცხადი, შეძლებისდაგვარად 

მოერიდეთ ბრალდების შემცველი  დეტალების ხსენებას],  ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“ 

[საჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღია მიმართვები,როგორიცაა „მომიყევი ამის 

შესახებ“ და ასე შემდეგ] 

 

3. თუ  რაიმე ინფორმაცია დაკვირვების საფუძველზეა მოპოვებული, თქვით: 

a. „როგორც გავიგე, ვიღაცამ დაინახა []. ყველაფერი მომიყევი ამისშესახებ“. 

[საჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღია მიმართვები, როგორიცაა „მომიყევი ამის 

შესახებ“ და ასე შემდეგ]. 

 

თუ ბავშვი უარჰყოფს, გადადით შეკითხვა 3b-ზე 

 

b. „რამე შეგემთხვა [დრო/ადგილი]? ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“. 

[საჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღია მიმართვები, როგორიცაა „მომიყევი ამის 

შესახებ“ ]. 
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თუ ბავშვს აქვს/ჰქონდა ტრავმები და ძალადობის ფიზიკური ნიშნები, თქვით: 

 

4. „ვხედავ [გავიგე],რომ შენ გაქვს [ნიშნები/სისხლჩაქცევები] შენს []-ზე“. „ყველაფერი მომიყევი ამის 

შესახებ“. 

[საჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღია მიმართვები, როგორიცაა„მომიყევი ამის 

შესახებ“ ]. 

 

5. „ვინმემ [გააკეთეთ შეჯამება მოძალადის  დასახელების გარეშე (თუ ბავშვმა თავად არ დაასახელა ის) 

ან ბრალდების დეტალების გარეშე]?“ 

 

თუ ბავშვი უარჰყოფს, გადადით შემდეგ ნაწილზე 

 

თუ ბავშვი რამე იტყვის, თქვით: 

„ყველაფერი მომიყევი ამის შესახებ“ 

[აჭიროებისამებრ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღია მიმართვები, როგორიცაა „მომიყევი ამის შესახებ“ ] 

 

 

IX. ინფორმაცია გამჟღავნების შესახებ 

„შენ მე მითხარი, თუ  რატომ მოხვედი დღეს ჩემთან სასაუბროდ. შენ მიერ მოწოდებული ინფრომაცია 

ძალიან მეხმარება მომხდარის უკეთ გაგებაში“. 

[თუ ბავშვმა ახსენა, რომ შემთხვევის/შემთხვევათა შესახებ ვინმეს მოუყვა, გადადით მე-6 შეკითხვაზე. 

თუ ბავშვმა მსგავსი არაფერი თქვა,  უმალვე შეამოწმეთ მომხდარის გამჟღავნების შესაძლებლობა. თქვით:] 

 

1. „მომიყევი, რა მოხდა[ბოლო ინციდენტი]-ის შემდეგ? 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

2. „და შემდეგ რა მოხდა?“ 

[შენიშვნა: ამ ნაწილის განმავლობაში დასვით ეს კითხვა იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო 

იქნება] 

[თუ ბავშვი ვინმესთვის გამჟღავნების შესახებ გეტყვით, გადადით მე-6 შეკითხვაზე. თუ, არა -  

განაგრძეთ] 

 

3. „კიდევ ვინმემ იცის მომხდარის შესახებ? 

[დაელოდეთ პასუხს. თუ ბავშვი ვინმეს დაასახელებს, გადადით მე-6 შეკითხვაზე] 

[თუ ბავშვი დაადასტურებს, მაგრამ არავის ახსენებს, ჰკითხეთ] 

 

ვინ? 

[დაელოდეთ პასუხს. თუ ბავშვი ვინმეს დაასახელებს, გადადით მე-6 შეკითხვაზე]. 

 

4. „ახლა მინდა გავიგო,  სხვა ადამიანებმა როგორ გაიგეს [ბოლო შემთხვევა] შესახებ? 

[დაელოდეთ პასუხს. თუ ბავშვი ვინმეს დაასახელებს, გადადით მე-6 შეკითხვაზე]. 

[თუ ინფრომაცია გაკლიათ, დასვით მომდევნო შეკითხვები]. 

 

5. „ვინ იყო პირველი, შენი და [დამნაშევე]-ს გარდა, ვინც გაიგო [ბავშვის მიერ განცხადებული 

ძალადობა]-ს შესახებ? 

[დაელოდეთ პასუხს.] 

 

6. „მომიყევი ყველაფერი, რაც შეგიძლია, თუ როგორ გაიგო {ბავშვის მიერ ნახსენები „პირველი გამგები“]-

მა  მომხდარის შესახებ? 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შემდეგ თქვით] 

 

„უფრო მეტი მომიყევი ამის შესახებ“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 
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[თუ ბავში საუბარს აღგიგწერთ, თქვით:] 

 

„ყველაფერი მითხარი, რის შესახებაც ისაუბრეთ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

 

7. „კიდევ ვინმემ იცის [ბავშვის მიერ აღწერილი განცხადებული ძალადობა]-ს შესახებ?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[შემდეგ თქვით] 

 

„მომიყევი უფრო მეტი ამის შესახებ“. 

[თუ ბავში საუბარს აღგიგწერთ, თქვით] 

 

„ყველაფერი მითხარი, რის შესახებაც ისაუბრეთ“. 

[დაელოდეთ პასუხს] 

[თუ ბავშვის თქმით, მას არავისთვის უთქვამს, ჰკითხეთ:] 

 

ეს ნაწილი საჭიროებისამებრ მთლიანად გაიმეორეთ ბავშვის მიერ ნახსენები თითოეული შემთხვევისათვის 

 

X. დასრულება 

[თქვით:] 

„დღეს შენ ბევრი რამ მითხარი და მე მინდა, დახმარებისათვის მადლობა გადაგიხადო“. 

 

1. „არის კიდევ ისეთ რამ, რის შესახებაც შენ ფიქრობ, რომ  უნდა ვიცოდე?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

2. „არის ისეთი რამ, რის  თქმაც გინდა ჩემთვის?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

3. „არის რაიმე კითხვები, რომლებიც გინდა, რომ მე მკითხო?“ 

[დაელოდეთ პასუხს] 

4. „თუ ჩემთან დალაპარაკება ისევ მოგინდება, შეგიძლია ამ ნომერზე დამირეკო“ [გადაეცით ბავშვს 

ბარათი, თქვენი სახელით, გვარით და ტელეფონის ნომრით]. 

 

XI. ნეიტრალური სასაუბრო თემა 

 

„დღეს, აქედან წასვლის შემდეგ, რის გაკეთებას აპირებ?“ 

   [რამდენიმე წუთი ბავშვს   ნეიტრალურ თემაზე ესაუბრეთ]. 

„ახლა არის [კონკრეტული დრო]  და ეს ინტერვიუ დასრულებულია“ 

 

დანართი 2 

სოლთ ლეიქის ოლქის ბავშვთა მართლმსაჯულების ცენტრი� ����� ������ ����� ������ უესტ ჯორდანი�� ���

�����ტელეფონი�� ��!"�#$$�%�$������ფაქსი�� ��!"�#$$�$�$!დეტექტივი დ.ქ.(�C)��&&&&�პოლიციის განყოფილება 

(დეპარტამენტი)გამოკითხვა უტარდება მ.ს.(�'�)-ს� � &&&&&�ოლქის ბავშვთა მართლმსაჯულების ცენტრში, 

2007 წლის 9 აპრილს 

 

გასაღები  

��დიალოგი��(�(�(�(�(�სხვა ადამიანის ჩარევა�გაურკვეველი��(�(�დიალოგის გაგება შეუძლებელია 

�დიალოგი��(�(�(�(�(არა 100%-ით დარწმუნებული, რომ ეს ისაა, რაც ნათქვამი იყო(� � �

� � � � � მე)დეტექტივი�� ������*+�) � მამრ."ბ)ბავშვი��� მდედრ."�

�  
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დეტექტივი ) შედის ოთახში� 

 

მე� ხოო��მე ვარ დ.ქ.(�მე�&&&&�პოლიციის განყოფილების დეტექტივი ვარ(�დღეს 2007 წლის 9 აპრილია 

და ახლა  არის შუადღისდაახლოებით ���� და მე  აქ ვარ, რათა ვესაუბრო - მ.ს.-ს,ბ�  არ არის 

გასაგონი პასუხი"(� 

მე� რამდენი წლის ხარ, მ., 

ბ� ცხრის(� 

მე� 9 წლის ხარ��კარგი.რომელი სკოლაში დადიხარ, 

ბ� ---- 

მე� ----��რომელ კლასში, 

ბ�          მეოთხე კლასში ვარ. 

მე        კარგი. ჩემი სამუშაოა გავესაუბრო ბავშვებს იმაზე, რაც მათ თავს გადახდათ. მე ყოველდღიურად 

უამრავ ბავშვას ვესაუბრები მათ თავს გადახდენილ რაღაცებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს 

მხოლოდ სიმართლე მითხრა, კარგი, 

ბ� კარგი(� 

მე� შენ უნდა მომიყვე მხოლოდ ის, რაც ნამდვილად შეგემთხვა. 

ბ� კარგი( 

მე� თუ  მე შეკითხვას დაგისვამ და შენ არ გეცოდინება, რას ვგულისხმობ, მითხარი, რომ არ იცი რას 

ვგულისხმობ და მე სხვანაირად გკითხავ. კარგი, 

ბ� კარგი 

მე� თუ ისეთ შეკითხვას დაგისვამ, რომელზეც პასუხი არ იცი, ნუ შეეცდები გამოცნობას, უბრალოდ 

მითხარი, რომ არ იცი.(� 

ბ� კარგი( 

მე� გასაგებია. მაშ, თუ მე გკითხავ: რა ჰქვია ჩემს ძაღლს, რას მიპასუხებ? 

ბ� „არ ვიცი“-ს 

მე� სწორია� შენ მე არ მიცნობ და არც ჩემს ძაღლს იცნობ;და თუ ისეთ რაღაცას ვიტყვი, რაც არასწორი 

იქნება� მინდა, რომ შემისწორო,კარგი, 

ბ� კარგი 

მე თუ მე ვიტყვი, რომ ათი წლის ბიჭი ხარ, რას მიპასუხებ? 

ბ� მე ცხრა წლის გოგო ვარ. 

მე� სწორია(�ახლა, როცა უკვე იცი, როგორ უნდა შემისწორო,მინდა, რომ უკეთ გაგიცნო(�მითხარი, რისი 

კეთება გიყვარს? 

ბ� ველოსიპედით სიარული და ცურვა მიყვარს. 

მე� აჰა. 

ბ� მე საცოც დარბაზში სიარული მიყვარს და ბევრსაც ვცოცავ(� მე მიყვარს ოჯახის წევრებთან სტუმრობა, 

რომლებიც შორს ცხოვრობენ�� მაგალითად, ბებია-ბაბუასთან წასვლა;ისინი ლოს ანჯელესში ცხოვრობენ(�

მიყვარს ლურჯის ტონალობები დაძალიან მომწონს „შოპინგობა“( 

მე� კარგი(�შენ მითხარი, რომ მოგწონს  საცოც ადგილზე სიარული, ყველაფერი მომიყევი მის შესახებ( 

ბ� კარგი გასართობია(�ვიცი, როგორ ავცოცდე კუთხეში, ჯერ ასე მიდის, მერე იხრება, მერე(�მაგეებზე ცოცვა 

ვიცი(� ვცდლობ, დავჯდე და ისე ავცოცდე სულ ზემოთ.ვცდილობ, რომ უფრო მაგარი გავხდე და უფრო 

ზემოთაც ავცოცდე(�ახლა უფრო მაგარი ვარ, ვიდრე სულ თავიდან, როცა დავიწყე. 

მე� კარგია(�ცოცვისას სპეციალური ტანსაცმელი უნდა გეცვას, 

ბ� მშობლებს უნდათ, რომ მეცვას რბილი შორტები და შარვალი და უმკლავებო ან მოკლემკლავიანი 

მაისური( 

მე� რამე სპეციალურ ფეხსაცმელს იცვამ, 

ბ� არა��ჩემს ფეხსაცმელებს ვიცვამ(�ზოგჯერ მამა ნებას გვაძლევს, რომ  გავიხადოთ და ისე ვიყოთ. 

მე� კარგი  გასართობი  ჩანს(�ისეთ რაღაცაზე მომიყევი, რამაც ამ კვირაში გაგახარა( 

ბ� როცა „საშოპინგოდ“ ვიყავით, დედამ ნება მომცა, რომ კიდევ მეყიდა მაისურები, მიუხედავად იმისა, რომ  

ჩემს დას ეს არ შეეძლო.დედამ ნება მომცა,  მათი სიიაფის გამო, რამდენიმე მეყიდა. 

მე� კარგი(�ესე იგი, რამდენიმე ახალი ტანსაცმლის საყიდლად იყავი(�მომიყევი ამის შესახებ( 

ბ� კარგი იყო(� ბევრი რაღაც მერგებოდა�� ხოდა მომიწია ჩემი დის მიერ მოსინჯული რაღაცების გაზომება, 

რომლებიც კარგად არ მქონდა(� ზოგიერთი მაისური ძალიან მოკლე კაბად გამოდგებოდა. მე 

დავბორიალობდი, როცა დედაჩემი ჩემს დას რაღაცებს აჩვენებდა(�მე დავბორიალობდი და კაი მაისურები 

ვიპოვე, რომელთა ყიდვის ნებართვაც დედაჩემმა მომცა, რადგან ისინი 10 დოლარის ფარგლებში იყო(�ფასი, 

ასე, 10 დოლარი იყო ან ნაკლები(� 
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მე� კარგი(�შენ ისეთ რაღაცებზე მომიყევი, რისი კეთებაც მოგწონს(�ახლა ისეთ რაღაცაზე მომიყევი, რაც 

ამ ბოლო თვეში მოხდა და რამაც ცუდ ხასიათზე დაგაყენა.  

ბ� რაღაც იყო მათემატიკაში, ჩვენ ვასწორებდით და მე ბევრი მქონდა არასწორად(� დიდად არ მიყვარს 

მათემატიკა(�პრინციპში, გააჩნია რა არის(�ქვეშმიწერით გაყოფა მიყვარს; ჩემი საყვარელი რაღაცაა( 

მე� უფრო მეტი მომიყევი დავალებაზე, რომლის გასწორებაც მოგიწია( 

ბ� ბევრი რაღაც იყო და ვერ ვიგებდი, სანამ ერთ ღამეს თავიდან არ გავაკეთე(� მამაჩემმა ამიხსნასავით და 

გავიგე და უკეთ მესმის. 

მე კარგი�� მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ რაღაცებზე მომიყვე, რაც ნამდვილად 

შეგემთხვა.შეგიძლია, კარგი რაღაცებიც მომიყვე და ცუდიც��კარგი, 

ბ� კარგი. 

მე� მინდა, რომ ცოტა უფრო მეტი გავიგო იმის შესახებ, თუ რას აკეთებ(�გასულ კვირას იყო აღდგომა(�

მომიყევი ყველაფერი,  რაც აღდგომას მოხდა,  შენი ადგომიდან დაძინებამდე(� 

ბ� კარგი.ჩვენ ავდექით� ��� ქვემოთ გვძინავს, რადგან ჩვენს ოთახს არემონტებენ(� ღებავენ(� როცა 

სააბაზანოში მივდიოდი, თვალებს ვხუჭავდი და ვცდილობდი, რომ არაფერი დამენახა და საზამთროების 

სუნი იდგა(� როცა შეგვეძლო - როცა ვნახეთ� საერთოდ არ გამკვირვებია რომ მე მივიღე ბევრი„პიპსი“ 

(ტკბილეულის ნაირგვარობა)და ბევრი კანფეტი(�რამაც გამაკვირვა, ეს  იყო ნაჩუქარი 4 დოლარი. 

მე� ვაა. 

ბ� მერე მშობლებმა გვითხრეს, რომ ჩვენ უნდა მოგვესინჯა და ეს იყო თევზი - ეს იყო მეთევზის 

ჟილეტი, რადგანაც ჩვენ ჩვენი საკუთარი ანკესები გვაქვს( 

მე� კარგი. 

ბ� ძალიან მესიამოვნა( 

მე� კარგია, კარგი(�კარგად გაიხსენე აღდგომის ამბები(�შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� ვარდები დავკრიფე 

მე მომიყევი მაგის შესახებ( 

ბ� თავიდან მეგონა, რომ მხოლოდ რამდენიმე იყო და უცებ დავკრეფდი.ასე,  საათნახევარი დასჭირდა 

დამთავრებას(� რავი�� ასე ერთი საათი�� ჩვენ ვარდის დიდი ბუჩქები გვაქვს დარგული�� და ჩემი მშობლები 

ჭრიდნენ��ხოდა ბევრი დრო დამჭირდა, რადგანაც ბევრი იყო და გამიჭირდა( ცოტათი მეზარებოდა. 

მე� კარგი. შემდეგ რა მოხდა,� 

ბ� მაგის მერე მამას სანახაობა მოვუწყვეთ, ჩვენ ვხტუნაობდით(� ჩვენ ლახტით ტრიუკებს ვაკეთებდით და 

ტანვარჯიშის ტრიუკებსაც და სკუტერითაც ვაკეთებდით ტრიუკებს(�მოგვიანებით ცოტა წავიხემსეთ, მერე 

რამდენიმე საათით წავუძინეთ. 

მე� კარგი(�შენ თქვი, რომ მამას სანახოაბა მოუწყვეთ(�სად იყო ეს, 

ბ� სად იყო და - სად და, სად იყო და, ძირითადად ეზოში, გარაჟის წინ და მაგარი იყო(� მამაჩემმა ბევრი 

იხალისა, რადგანაც როცა „ბორბალს“  ან რაღაცას ვაკეთებდი, სულ ვიქცეოდი, იმიტომ რომ დაღლილი 

ვიყავი. 

მე� კარგი(�და მაგის შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� მას მერე, რაც ბევრჯერ წავიქეცი,   შიგნით შევედით და პიურე და პასტა ვჭამეთ, წავუძინეთ და თამაშებიც 

ვითამაშეთ(� 

მე� კარგი(�ახლა, როცა ცოტა უფრო უკეთ გაგიცანი, მინდა იმის შესახებ გესაუბრო, რის გამოც შენ დღეს 

აქ ხარ(�შეგიძლია მითხრა, რატომ ხარ დღეს აქ, 

ბ� კი(�ბაბუაჩემი მე და ჩემ დას ისე გვეხება, როგორც ჩვენ არ მოგვწონს(� 

მე� მომიყევი ამის შესახებ( 

ბ� რავი, ეს ასე რაღაცნაირად რთული ასახსნელია, მაგრამ... 

მე� კარგი, ეს ერთხელ მოხდა თუ ერთზე მეტჯერ, 

ბ� ერთზე მეტჯერ. 

მე� კარგი, ბოლო შემთხვევა გაიხსენე( 

ბ� კარგი( 

მე� და მომიყევი მის შესახებ( 

ბ� ღამით დავრჩით იქ;მას ძალიან მოსწონს მისი დიდი სავარძელი და დიდი გადასაფარებელი, და როცა კი 

არ უნდა ეჯდე კალთაში�� ის გადასაფარებელს გაფარებს და შენ ასე გადაფარებული�  მიუთითებს" ხარ, 

სადღაც აქამდე(� მერე გადასაფარებლის ქვეშ ხელს შეჰყოფს და ისე გეხება, როგორც  ნამდვილად არ 

მოგწონს. 

მე� მომიყევი ამის შესახებ( 

ბ� რავი��ანუ ის���ზაფხულში როგორც მოხდა(�ძალიან საშიში იყო(�ანუ - რავი რთული ასახსნელია(�არ 

ვიცი როგორ ავხსნა(� 
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მე� შენ მითხარი, რომ მას დიდი სავარძელი აქვს(�დიდი სავარძლის შესახებ მომიყევი( 

ბ� საკმაოდ დიდია��ასე��რავი��მასზე ოდნავ დაბალია��საკმაოდ დიდიადაძალიან უკან თუ გადაიხრები��

მერე საწოლივითაა( 

მე� რა ფერისაა სავარძელი, 

ბ� შავია(�ტყავისაა(�შავია და ტყავისაა( 

მე� სად დგას ეგ სავარძელი, 

ბ� მისაღებ ოთახში, დიდი ტელევიზორი სადაცაა( 

მე� შენ თქვი, რომ მას დიდი გადასაფარებელი აქვს(�მომიყევი მაგ გადსაფარებლის შესახებ. 

ბ� კარგი��მას ბევრი დიდი გადასაფარებელი აქვს��ანუ რომელიც უფრო ახლოსაა, იმას იღებს(�ყველაზე დიდი 

რომელიცაა�� ოფლში გაგწურავს�� ზამთარშიც კი ძალიან გაოფლიანდები�� მოწაბლისფროა და პატარა 

გაფორმებებიც აქვს(� მიხაკისფერია და წაბლისფერია(� კარგა ხანია, არ მინახავს და ცოტა არ იყოს, მიჭირს 

გახსენება. 

მე� კარგი, ბოლო შემთხვევა გაიხსენე(�ბოლოს სად იყავი, 

ბ� მათ სახლში დავრჩით ღამით და იქ ვსადილობდით(�  მშობლებმა გვითხრეს, რომ შეგვეძლო 

დავრჩენილიყავით, რადგანაც მაგისთვის ვიყავით ისედაც�� ხოდა თქვეს, რომ შეგვეძლო ღამე 

დავრჩენილიყავით.  

მე� ყველაფერი მომიყევი ღამისთევაზე შენი მისვლიდან შენს წამოსვლამდე. 

ბ� კარგი(� როცა შევედით� ბებია ამბობდა� .ვაა, მოდით, მოდით(/� გაუხარდა ჩვენი ნახვა და გვეხუტებოდა, 

რადგანაც იშვიათად ვნახულობთ, დაკავებულები ვართ ფეხბურთით. დავდიოდი აქეთ-იქით მათ სახლში 

და ბაბუამ მითხრა��.მოდი ჩემთან“��მე ვუთხარი - .არა(/�არ მიყვარს მის ახლოს ყოფნა. 

მე� შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� თავისი კალთისკენ მიმიზიდა, გადასაფარებლის გარეშე(�სასადილო მაგიდასთან იჯდა და დანარჩენები 

სხვა რაღაცებს აკეთებდნენ,- ლაპარკობდნენ და სადილს ამზადებდნენ. ჩემი მშობლებიც იმ ოთახში იყვნენ 

და დანარჩენებს ელაპარკებდნენ და არავის დაუნახავს�� როგორ მიმიზიდა  ციტირება"� კალთისკენდა 

შემეხო. მერე კი მოვახერხე გამოსხლტომა და სიარულის გაგრძელება( 

მე� კარგი(�შენ ამბობ, რომ ის არასწორად შეგეხო(�მომიყევი ამის შესახებ( 

ბ� კარგი��ის ხელს ქვემოთ ჩაუცურებდა და ფეხებს შორის შეგეხებოდა. 

მე� გასაგებია(�როცა ამბობ, რომ ფეხებს შორის შეგეხო  ციტირება)მომიყევი ამის შესახებ( 

ბ� კარგი��მან ჯერ ფეხები გამიფარჩხა, ანუ ცერა თითი - ამ ფეხზე და ნეკა - ამ ფეხზე და დანარჩენი თითები - 

შუაში(� 

მე� კარგი(�როცა ამბობ „შუაში“, შუაში - სად, 

ბ� ზუსტად შუაში( 

მე� კარგი(�გახსოვს, თავიდან რომ გითხარი, თუ რამეს  ვერ გავიგებ,  სხვა შეკითხვებს დაგისვამ, რომ 

გავიგო რა მოხდა-მეთქი,� 

ბ� კი( 

მე� არ მინდა, რომ რაღაცები ჩემით დავასკვნა ან ვივარაუდო იმაზე, რასაც შენ ამბობ. მნიშვნელოვანია, 

რომ სწორად გავიგო და არ შემეშალოს, კარგი?  

ბ� კარგი( 

მე� როცა ეს იყო “შუაში“, შეგიძლია მითხრა, სად  - „შუაში“, 

ბ� აქ  მიუთითებს"( 

მე� კარგი(�ეგ სად არის, 

ბ� აი, პრინციპში აქ� მიუთითებს"( 

მე� კარგი��რას უწოდებ���რა ჰქვია���რას უწოდებ სხეულის მაგ ნაწილს, 

ბ� არ ვიცი(�მე მხოლოდ���ჩემი მშობლები���ანუ ჩემმა მშობლებმა იციან, რადგანაც მათ ვაჩვენებ( 

მე� კარგი( 

ბ� ჩემზე( 

მე� რას აკეთებს სხეულის ეგ ნაწილი, 

ბ� შარდის ბუშტს აცარიელებს( 

მე� კარგი(�  როცა შენ ფეხებს შორის ხელი დაგადო��ეს ტანსაცმლის ზემოდან მოხდა თუ ტანსაცმლის 

შიგნიდან? 

ბ� ტანსაცმლის ზემოდან( 

მე� კარგი(�რას გეუბნებოდა, 

ბ� არაფერს ამბობდა(�თუ დაიკლანებოდი, პრობლემა არ ჰქონდა, და გაგიშვებდა,ანუ საკმარისად თუ 

დაიკლაკნე, რაც არ მოწონდა. 

მე� კარგი(�შენ რა უთხარი მას, 
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ბ� .გამიშვი. არ მინდა შენს კალთაში ჯდომა(/� 

მე� კარგი(�შემდეგ რა გააკეთე, 

ბ� მერე დავიკლაკნე���მერე ვიკლაკნებოდი, სანამ არ გამიშვა( 

მე� კარგი(�შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� მერე ან გავიქცეოდი, ან სხვა ოთახში გავიდოდი( 

მე� კარგი(�  კარგად გაიხსენე� ��ეგ ბოლო დარჩენა წვეულებაზე და რა მოხდა მათ სახლში, მას შემდეგ, 

რაც ბაბუაშენს თავი დააღწიე, 

ბ� ვისადილეთ და მერე მშობლები წავიდნენ(� როცა ვემშვიდობებოდით, კომპიუტერულ თამაშებს 

ვთამაშობდით( 

მე� კარგი(�შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� შემდეგ ბებიამ თქვა, შხაპის მიღების დროაო.მერე ჩემმა დამ თქვა:„პირველი მე შევალ“. ის იქ ბანაობს 

ხოლმე და მერე ბებია რომ აბაზანიდან გადის ხოლმე, ის (გულისხმობს ბაბუას) ყოველთვის შემოდის. 

მე� კარგი(�მაგ დღეს მაქ იყავი, 

ბ� არა(�გავიგე ჩემი და მამას როგორ ეუბნებოდა და მაქედან ვიცი(� 

მე� კარგი(�შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� მერე თქვა:„გავედი/� და მე შევედი საშხაპეში(� მერე ბებიაც გავიდა, მარტო დამტოვა და კარიც გაიხურა, 

მაგრამ ის არ მოსულა( 

მე� კარგი(�ბანაობის შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� პიჟამოები ჩავიცვით და დასაძინებლად გავემზადეთ( 

მე� კარგი(�შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� გავიღვიძეთ და ვნახეთ, რომ თოვდა. მერე ის (ბაბუა) მოვიდა და მე ვთქვი:„ვაა, თოვლი"( მასე ვთქვი��

„მაგარია(/�მაგან თქვა��„თოვლისგან უნდა გავწმინდო(/� ხალათი ეცვა და საწოლზე ამოცოცდა და ის, ის,ჩემ 

დასმივარდა���ანუ საწლოზე ამოვიდა და ჩემ დას მივარდა, ხოდა ჩემი და მოდის და ცდილობს საწოლიდან 

გადამოგდოს( 

მე� ააა( 

ბ� მეც გამოვიწიე იქედან( 

მე� შემდეგ რა მოხდა, 

ბ� მერე მაგან -„წავალ, თოვლისგან გავწმენდ“.მერე გარეთ გავიდა(�როცა თითქოს ფანჯრიდან ვიყურებით, 

ის ყოველთვის მიდის  მიუთითებს"(� 

მე� კარგი(�შენ თქვი, რომ როცა შემოვიდა და თქვა, რომ თოვლისგან უნდა გაეწმინდა, ხალათი ეცვა, 

ბ� კი 

მე� სააბაზანოს ხალათის შესახებ მომიყევი( 

ბ� აუ რავი, ვერ ვიხსენებ. მართლა( 

მე� კარგი(�შენ თქვი, რომ ის იმ ოთახში შემოვიდა, სადაც შენ იყავი(�რომელ ოთახში იყავი, 

ბ� კარგი(��ანუ ასე კიბეებია, მერე აქ არის პატარა დერეფანივით და კარებია აქ და მაქ (მიუთითებს) გვძინავს 

ხოლმე ჩვენ, აქ არის კარი( 

მე� კიბეები ახსენე��ზემოთმიმავალი კიბეები თუ ქვემოთ მიმავალი, 

ბ� ზემოთ( 

მე� კარგი(�შენ თქვი, რომ შენი იმავე საწოლში იყო, რომელშიც შენ, 

ბ� კი( 

მე� კარგი(�შენ თქვი, რომ ბაბუა მოვიდა და საწოლზე ამოვიდა, 

ბ� აჰა( 

მე� საწოლში რა გააკეთა, 

ბ� უმ, უბრალოდ იწვა( 

მე� გადასაფარებელზე თუ გადასაფარბლის ქვეშ, 

ბ� ქვეშ( 

მე� კარგი(�რა თქვა, როცა გადასაფარებლის ქვეშ შეძვრა, 

ბ� ჩემმა დამ კივილი მორთო:„გადი, გადი(/� მერე მაგან თქვა -� .ოოო�� მოდი, მოდი, გთხოვ(/� მან 

უპასუხა:„არა“,და კივილი დაიწყო და საწოლიდან გაიქცა და... 

მე� კარგი(�შენმა დამ თქვა, რატომ კიოდა, 

ბ� რავი, არ მოსწონს, როცა საწოლში მოდის( 

მე� კარგი(�ის საწოლში ერთხელ ამოვიდა თუ ერთზე უფრო მეტჯერ, 

ბ� მხოლოდ ერთხელ( 

მე� შენ რომ მომიყევი, მაშინ, 

ბ�  გაურკვეველი"� 
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მე� კარგი(�შენ თქვი, რომ ის ერთზე უფრო მეტჯერ ისე შეგეხო, რომ თავი უხერხულად იგრძენი(� 

ბ� აჰა( 

მე� პირველი შემთხვევა გაიხსენე(� 

ბ� რვა წლის, რომ ვიყავი მაგ დროს, ეგ მახსოვს, სხვა არაფერი.რვა წლის ვიყავი და ყოველთვის 

ვტყუვდებოდი, როცა მეუბნებოდა:„მოდი კალთაში ჩამიჯექი“ მე ყოველთვის ვტყუვდებოდი და0 

მე� შენ ამბობ, რომ ტყუვდებოდი, 

ბ� აჰა( 

მე� მომიყევი ამის შესახებ( 

ბ� ესე მიგიტყუებდა თავისთან კალთაში���და მერე ხელს ჩაგიცურებდა და შეგეხებოდა( 

მე� კარგი(�მომიყევი ამის შესახებ( 

ბ� არაა ადვილი��არ ვარ დარწმუნებული, რას გულისხმობ, ამიხსენი. 

მე� შენ, როცა პირველი შემთხვევა გაიხსენე, თქვი, რომ მან კალთაში მიგიტყუა, 

ბ� კი( 

მე� რა ხდებოდა, როცა მის მუხლებზე იჯექი, 

ბ� გადასაფარებელს გადაგაფარებდა, ისე რომ ტანსაცმელები მთლიანად დაეფარა და ხელს 

გადასაფარებლის ქვემოთ ჩააცურებდა და გეხებოდა( 

მე� კარგი(�და სად გეხებოდა, 

ბ� პირველად ანუ,�აი, ქვემოთ  მიუთითებს"(� 

მე� კარგი(�ეს ტანსაცმელების ზემოდან ხდებოდა თუ შიგნიდან, 

ბ� ყოველთვის ზემოდან( 

მე� კარგი(�რას ამბობდა, როცა ამას აკეთებდა, 

ბ� არაფერსაც არ ამბობდა(�ის უბრალოდ აგრძელებდა, სანამ არ გამოსხლტებოდი( 

მე� კარგი(�პირველად რა გააკეთე,�რა გააკეთე მას შემდეგ რაც შეგეხო, 

ბ� ვიხვაცუნე( 

მე� კიდევ იყო ვინმე ოთახში,�

ბ� ანუ პირველად���პირველ ჯერზე���არა( რავი, ისე იყვნენ, მაგრამ ვერ ამჩნევდნენ და ფიქრობდნენ 

„უი, არ უნდა მის კალთაში ჯდომა“(� 

მე� კარგი(�გახსოვს კიდე ვინ იყო ოთახში, 

ბ� ბებო��დეიდა ჰითერი��მეთი ბიძია��გრეგორი ბიძიადა ბაბუ;დედაჩემი, მამაჩემი და ჩემი და( 

მე� აა�� კარგი(� ვინ� �� შენ ამბობდი, რვა წლის როცა იყავი, მაგ დროზე. გახსოვს რა მოხდა როცა რვა 

წლის იყავი, 

ბ� ზუსტად არა. მახსოვს, რომ რვა წლის ვიყავი და იქ სასადილოდ და სააღდგომოდ მივდიოდი( 

მე� ეს აღდგომას იყო, 

ბ� კი, აღდგომა იყო, როცა იქ მივედი( 

მე� კარგი(�როცა რვა წლის იყავი, 

ბ� აჰა( 

მე� კარგი(�მომიყევი მაშინდელზე, როცა ბოლო   ღამით დარჩენით წვეულება გქონდა 

ბ� აჰა( 

მე� როდის იყო ეგ, 

ბ� რავი(�ან იანვარი იყო ან თებერვალი( 

მე� წლევანდელი, 

ბ� კი, წლევანდელი და0 

მე� მას შემდეგ  ღამით დარჩენით წვეულებაზე ყოფილხარ, 

ბ� არა( 

მე� ეს შენი ბოლო ღამით დარჩენით წვეულება იყო, 

ბ� კი( 

მე� მომხდარის შესახებ პირველად ვის მოუყევი, 

ბ� ჩემმა დამ მოუყვა ოჯახს(� დედაჩემმა თქვა, -„აბა, უკვე თითქმის წასვლის დროა(/� და ჩემმა დამ 

უპასუხა:„მე არ მინდა წამოსვლა/; დედამ ჰკითხა, რატოო და ჩემმა დამ ყველაფერი მოუყვა( 

მე� კარგი(�მაგის შესახებ შენ ვის უთხარი პირველად, 

ბ� მამას და დედას( 

მე� კარგი(�რა უთხარი მათ, 

ბ� ანუ  როგორ მეხებოდა და მერე გადაწყვიტეს, რომ იქ აღარასოდეს წავსულიყავით( 

მე� ეგ ვინ გადაწყვიტა, 

ბ� მამაჩემმა(�დედაჩემი დაეთანხმა, რადგან მას არ უნდა, რომ ვინმე მასე გვეხებოდეს( 
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მე� კარგი(�პირველი და ბოლო ჯერის გარდა, სხვა მსგავსი შემთხვევებიც ყოფილა, 

ბ� კი, მათ შორის( 

მე� შეგიძლია მათ შესახებ მომიყვე, 

ბ� ეგ შემთხვევები ზუსტად არ მახსოვს(�არ ვიცი, იქ რატომ მივედი(�ცხრა წლის რომ ვიყავი და რვა 

წლის��მაგრამ ყველა შემთხვევა არ მახსოვს, მაგრამ უმრავლესობა მახსოვს( 

მე� კარგი(�შენ ახსენე შენი და,შენს დას შენთვის მოუყოლია არასწორი შეხების შესახებ, 

ბ� კი(�იმიტომ, რომ ეს ორივეს შეგვემთხვა( 

მე� რა გითხრა შენმა დამ, 

ბ� ანუ, ესე არაფერი უთქვამს, მამას მოუყვა( 

მე� კარგი(� მანამდე გინახავს, როგორ ეხებოდნენ ვინმეს ისეთ ადგილებზე, რომლებზეც შეხება 

არასწორია. 

ბ� არა, მხოლოდ სერიალებში( 

მე� კარგი(�რომელ სერიალებში, 

ბ� რავი, მაგალითად, CSI და„კანონი და წესრიგი“( 

მე� კარგი(� გაიხსენე ის შემთხვევები, როცა ბაბუა არასწორად გეხებოდა(� შეგიძლია გაიხსენო, რას 

ეუბნებოდი მას, გარდა იმისა, რომ გამოსხლტომას ცდილობდი, 

ბ� ერთხელ მითხრა:„მ., მოდი აქ(/�მე კალთაში ჩავუჯექი და იმან მითხრა:„ისევ გიყვარვარ,/ მე კიდე 

ვუპასუხე:„კი(/�ანუ მთლად დარწმუნებული არ ვარ, ისევ მიყვარს თუ არა(�მერე ერთი ხელი მომხვია და 

მეორე ხელი იქ წაიღო(�მერე ავდექი და ვუთხარი:„ისევ მიყვარხარ/�და მერე ჩემს დასთან ვთამაშობდი. 

მე� კარგი. სად მოხდა ეგ, 

ბ� მისაღებ ოთახში, სადაც დიდი ტელევიზორია(�შუქი ჩამქრალი იყო, მაგრამ ტელევიზორი - არა( 

მე� კარგი(�შენ ამბობ, რომ ის შენი ბაბუაა,-რანაირი ბაბუა, 

ბ� ბაბუაა დედაჩემის მხრიდან(�ჰ( ბაბუ. 

მე� ჰ. ბაბუ��კარგი(�შენ ამბობ, რომ ყოველივე მის სახლში ხდებოდა(�სად არის მისი სახლი, 

ბ� ფეფერვუდის ქუჩა�� უანდერვუდი(� მისამართი ზუსტად არ ვიცი(� ვიცი, რომ არის უანდერვუდი, 

რაღაც, რაღაც. 

მე� კარგი(�კარგი, ახლა ცოტა ხნით უნდა გავიდე და შევისვენო და სანამ დავბრუნდები, მინდა, რომ 

დაფიქრდე, კიდევ ხომ არ არის ისეთი რამ, რისი თქმაც დაგავიწყდა. კარგი? 

ბ� კარგი( 

 


დეტექტივი გადის ოთახიდან�.  


დეტექტივიშედის ოთახში� 

მე� კარგი(�მადლობა რომ დამელოდე( 

ბ� არაფრის( 

მე� სანამ გასული ვიყავი, რამე გაგახსენდა, 

ბ� არა( 

მე� კარგი(�კიდევ რამდენიმე შეკთხვა მაქვს(�მსგავსი რამ მანამდეც მომხდარა, 

ბ� არა(�მხოლოდ ის, მხოლოდ ის აკეთებდა ამას(�სხვა არავინ მახსენდება( 

მე� კარგი(�ვინმემ გითხრა, დღეს ჩემთვის რა უნდა გელაპარაკა, 

ბ� კი��მამაჩემი.მან თქვა(�„არ მოიტყუო. მოინდომე და რა შეიძლება მეტი გაიხსენე(/ 

მე� კიდევ რამე, 

ბ� მან მითხრა, რომ ყველაფერი მომეყოლა, რაც ვიცი( 

მე� კარგი(�მასე მოიქეცი, 

ბ� კი( 

მე� ყველაფერი რაც გახსოვს,�კარგი(�იცი კიდევ ვინმე, ვისაც რაიმე არასწორი გადახდა თავს, 

ბ� არა( 

მე� კარგი(�გინდა რამის თქმა,�ან რამის შეკითხვა ხომ არ გინდა, 

ბ� არა( 

მე� კარგი(�მაშინ, თუ რამის თქმა მოგინდება ან შეკითხვა გექნება, შენს მშობლებს ბარათს მივცემ და 

შეგიძლიათ, რომ დამირეკოთ, კარგი, 

ბ� კარგი.მე� ახლა შეგვიძლია დავბრუნდეთ( 

 ინტერვიუ მთავრდება შუადღის 2:50-ზე("�

 

�

�
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სცენარი 

 

9 წლისსალომეხელოვნებისსკოლაშისწავლობს. რამდენიმე dRis win, შესვენების დროს, 

თავისკლასელბარბარესთანერთადტუალეტშიშესვლისას,იქდახვდათუცნობიმამაკაცი, 

რომელმაცკარიჩაკეტადაგოგონები დანისმუქარითაიძულასაცვლებიჩაეხადათ. 

მამაკაციხელითშეეხომათსასქესოორგანოებს. შემდეგმანშარვალიჩაიხადადაგოგონებსმოსთხოვა, 

მისსასქესოორგანოზემოეკიდათხელი. ის ჯერ სალომეს  მიუახლოვდა.  ამდროსბარბარემ, რომელიც 

კართან ახლოს იდგა, გაქცევამოახერხადაკივილითუხმომშველელს.  მამაკაცმა  ტუალეტის ფანჯარა 

გამოაღო, მეორე სართულიდან გადახტა და გაიქცა. 

 

ინტერვიუერი ქეთევან თ., საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი 

გამოკითხვა უტარდება სალომე ბ.-ს, თბილისის ბავშვთა დახმარების ცენტრში,  

2013 წლის 21 ოქტომბერს 
 

აღნიშვნები/გასაღები  

 

მე=ინტერვიუერი  (მდედრ.) 
ბ=ბავშვი   (მდედრ.) 
 

(ინტერვიუერი შედის ოთახში) 
 

მე: გამარჯობა, სალომე. მე ბავშვთა დახმარების ცენტრის ფსიქოლოგი ვარ, ქეთი მქვია. დღეს  2013 წლის 

21  ოქტომბერია.  ახლა  არის 11:00 და   მე  აქ ვარ, რათა გაგესაუბრო. კარგი? 

ბ:უჰუ. 

მე: როგორც ხედავ, ამ ოთახში არის ვიდეოკამერა და ჩვენ საუბარს ჩავიწერთ. .ეს იმისთვისაა, რომ  რასაც 

მეტყვი, ყველაფერი მახსოვდეს. ზოგჯერ შეიძლება დამავიწყდეს რაღაცები. ვიდეოჩანაწერის 

საშუალებით გავიხსენებ. კარგი? 

ბ:  კარგი.  

მე: რამდენი წლის ხარ, სალომე? 

ბ:ცხრის.   

მე:9 წლის ხარ, კარგი.რომელ სკოლაში დადიხარ? 
ბ:ხელოვნების სკოლაში. 

მე:ხელოვნების სკოლაში,რომელ კლასში ხარ? 

ბ: მეოთხეში. 

მე:კარგი. ჩემი სამუშაოს ნაწილია, გავესაუბრო ბავშვებს იმაზე, რაც მათ თავს გადახდათ. მე 

ყოველდღიურად უამრავ ბავშვს ვესაუბრები მათ თავს გადახდენილ რაღაცებზე. ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ დღეს მხოლოდ სიმართლე მითხრა, კარგი? 

ბ:კარგი.  
მე:შენ უნდა მომიყვე მხოლოდ ის, რაც ნამდვილად შეგემთხვა. 

ბ: კარგი. 
მე: თუ  მე შეკითხვას დაგისვამ და შენ არ გეცოდინება, რას ვგულისხმობ, მითხარი, რომ არ იცი, რას 

ვგულისხმობ და მე სხვანაირად გკითხავ. კარგი? 

ბ: კარგი 

მე თუ ისეთ შეკითხვას დაგისვამ, რომელზეც პასუხი არ იცი, ნუ შეეცდები გამოცნობას, უბრალოდ 

მითხარი, რომ არ იცი..  
ბ კარგი. 
მე გასაგებია. მაშ, თუ მე გკითხავ: რა ჰქვია ჩემს კატას, რას მიპასუხებ? 

ბ „არ ვიცი“-ს 

მე სწორია, შენ მე არ მიცნობ და არც ჩემს კატას იცნობ;და თუ ისეთ რაღაცას ვიტყვი, რაც არასწორი 

იქნება, მინდა, რომ შემისწორო,კარგი? 

ბ კარგი 

მე თუ მე ვიტყვი, რომ 12 წლის ბიჭი ხარ, რას მიპასუხებ? 

ბ მე ცხრა წლის გოგო ვარ. 

მე სწორია. ახლა, როცა უკვე იცი, როგორ უნდა შემისწორო,მინდა, რომ უკეთ გაგიცნო. მითხარი, რისი 

კეთება გიყვარს? 
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ბ სიმღერადა ცეკვა მიყვარს. 

მე აჰა. 

ბ ნაყინი მიყვარს. ერთი სანაყინე მომწონს ყველაზე უფრო, „ლუკა პოლარე“. იქ ხშირად დავდივარ.მე 

მიყვარს, როცა ჩემი მეგობრები ჩემთან სახლში სტუმრად მოდიან. ხატვა მიყვარს, ფერებიდან მიყვარს 

ნარინჯისფერი  დაძალიან მიყვარს ზღვაზე დასვენება.  

მე კარგი. შენ მითხარი, რომ მოგწონს „„ლუკა პოლარე“.   ყველაფერი მომიყევი მის შესახებ. 
ბ კარგი სანაყინეა. სხვადასხვანაირი გემრიელი ნაყინი აქვთ. თან იქ თითქმის სულ ერთი და იგივე ბავშვები 

დადიან, ბევრი ვინმე გავიცანი, ჩემხელები. იქ რომ შევდივართ, დედიკოები ცალკე ჯდებიან და ბავშვები 

ცალკე მაგიდასთან ვჯდებით. ბევრს ვლაპარაკობთ, ვიცინით, ერთმანეთის ნაყინებს ვსინჯავთ. ადრე 

მაქედან არავის ვიცნობდი, ახლა სამ-ოთხ  გოგოს  სახლშიც ვპატიჟებ და მეც მპატიჟებენ.  

მე კარგია. შენ რომელი ნაყინი გიყვარს ყველაზე მეტად? 

ბ „ტარტუფო“. ისეთია, შოკოლადისფერი და შიგნით ნიგვზებია, წვრილად დაჭრილი. შემიძლია უამრავი 

ვჭამო, მაგრამ დედიკოს არ უნდა, რომ ყელი გამიცივდეს და ავად გავხდე და ბევრი ნაყინის ჭამას მიშლის 

ხოლმე.  

მე სანაყინეში გაცნობილ მეგობრებზე მომიყევი. 

ბ ოთხი გოგოა - ანი, სალი, თამთა და ნინო. როცა ჩვენთან სახლში მოდიან, დედიკო ნამცხვარს გვიცხობს, 

მამიკოს ბევრი სხვადასხვა ხილი მოაქვს. ჩვენ ვთამაშობთ, ხან „ბარბის სახლით“, ხან - კარაოკეს ვაწყობთ და 

ვმღერით, ხან - ისე, ამბებს ვყვებით, „ვჭორაობთ“. ზოგჯერ დედა ნებას გვაძლევს, რომ ეზოში ჩავიდეთ და 

„წრეში ბურთი“ ვითამაშოთ.  

მე კარგად ერთობით, როგორც  ჩანს. ისეთ რაღაცაზე მომიყევი, რამაც გასულ  კვირაში გაგახარა. 
ბ როცა სიმღერის რეპეტიციაზე ვიყავი, მასწავლებელმა 2 სოლო სიმღერა  მომცა. ადრე სულ გუნდში 

ვმღეროდი და ჩემი ხმა კარგად არ ისმოდა. ძალიან გამიხარდა.   

მე კარგი. ესე იგი, 2 სოლო სიმღერა მოგცეს. მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ ორივე ეს სიმღერა მიყვარს, „ორი რეზო“ და „გაიღვიძებს ია“. სახლშიც სულ ამ სიმღერებს ვღიღინებ. მე და 

სალიმ „ორი რეზო“ ჩვენს სახელებზე გადავაკეთეთ, კარგი გამოვიდა. ახლა ამ სიმღერებს კონცერტზე  რომ 

ვიმღერებ, მიკროფონთან მარტო უნდა ვიდგე სცენაზე და მე ამაზე სულ ვოცნებობდი.  

მე კარგი. შენ ისეთ რაღაცებზე მომიყევი, რისი კეთებაც მოგწონს. ახლა ისეთ რაღაცაზე მომიყევი, რაც ამ 

ბოლო თვეში მოხდა და რამაც ცუდ ხასიათზე დაგაყენა. 
ბ რაღაც იყო ხატვაზე, მასწავლებელმა მოგვიტანა ნახატი,  ვაშლის ხე და ჩვენ უნდა გადაგვეხატა გუაშის 

საღებავებით. მანამდე ფანქრებით ვხატავდი და კარგად გამომდიოდა. ძალიან ვეცადე, მაგრამ ფუნჯებით 

ხის დახატვა არ გამომივიდა. ხატვა ძალიან  მიყვარს  პრინციპში, გააჩნია, რას ვხატავ. უფრო ადამიანების 

ხატვა  მიყვარს; ჩემი საყვარელი რაღაცაა. 
მე უფრო მეტი მომიყევი ნახატზე, რომელიც არ გამოგივიდა.  

ბ სიმწვანეში იყო დახატული ვაშლებიანი ხე, წითელი ვაშლებით. ხესთან ბიჭი იდგა და ზემოთ 

იყურებოდა, ვაშლებს უყურებდა. უკან ღობე ჩანდა და პატარა სახლი. ბევრი ვიწვალე და ხე ვერ დავხატე, 

ცუდად გამომდიოდა, სანამ  ერთ საღამოს დედამ თვითონ არ ამიხსნა  და გავიგე და კარგად დავხატე. 

მე კარგი, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ რაღაცებზე მომიყვე, რაც ნამდვილად 

შეგემთხვა.შეგიძლია, კარგი რაღაცებიც მომიყვე და ცუდიც, კარგი? 

ბ კარგი. 

მე მინდა, რომ ცოტა უფრო მეტი გავიგო იმის შესახებ, თუ რას აკეთებ. ამ თვეში  იყო შენი დაბადების 

დღე.მომიყევი ყველაფერი,  რაც შენს დაბადების დღეზე მოხდა,  შენი ადგომიდან დაძინებამდე.  
ბ კარგი.დილას დედიკომ კოცნით გამაღვიძა. თვალები რომ გავახილე, ოთახი სულ ბუშტებით იყო 

მორთული. მამიკოც იქ იყო, მომილოცეს და მამიკომ მითხრა, რომ სახლის ერთ-ერთ კუთხეში საჩუქარი 

მელოდებოდა და მე თვითონ უნდა მომეძებნა. ფეხშიშველი გავვარდი,  ყველა ოთახში შევვარდი და 

სამზარეულოში ვიპოვე ნარინჯისფერი  ყუთი და თავი რომ ავხადე, სიხარულისგან კინაღამ გავგიჟდი,  

შიგნით ზუსტად ისეთი   ლეკვი იწვა, როგორიც სულ მინდოდა, თეთრი. მაშინვე დავარქვი სახელად ბობო. 

ასეთ საჩუქარს არ ველოდებოდი, იმიტომ რომ მანამდე სულ ვთხოვდი მშობლებს ლეკვის მოყვანას, მაგრამ 

უარს მეუბნებოდნენ. 

მე ვაა. 

ბ მერე მე და მამამ ბობო ეზოში ჩავიყვანეთ. ერთი სული მქონდა, სანამ ბავშვებს ვაჩვენებდი. ყველას 

ძალიან მოეწონა და ეფერებოდნენ. 

მე        კარგია, კარგი. კარგად გაიხსენე დაბადების დღის ამბები. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ დაბადების დღის ცენტრში წასასვლელად მოვემზადეთ. 

მე მომიყევი მაგის შესახებ. 
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ბ მე ცოტა გრძელი, ფრიალა, ყვითელი კაბა მეცვა; კიდევ - ახალი თეთრი ფეხსაცმელები. დედიკომ 

ლამაზად დამვარცხნა. მერე მაგრად გაწვიმდა და ასე ერთი საათი ტორტის მოტანას ველოდებოდით. 

ამასობაში მე ბობოს ვეთამაშებოდი. როგორც იქნა, მოიტანეს ტორტი, დიდი ჭიამაიას ტორტი იყო, წითელი, 

შავკოპლებიანი. 

მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა?  
ბ მაგის მერე დაბადების დღის ცენტრში წავედით. მე, დედა, მამა და დეიდა მანქანაში ჩავსხედით, ბობოც 

წავიყვანეთ. მამიკოს დიდი ქოლგა ეჭირა და ისე წვიმდა, რომ სათითაოდ მივყავდით სადარბაზოდან 

მანქანამდე. მერე მთელი გზა ყველანი ერთად ვმღეროდით „რა ლამაზი დღეა“-ს. ბობოც კი აგვყვა ყეფით.  

მე კარგი. შენ თქვი, რომ დაბადების დღის ცენტრში წახვედით. სად იყო ეს? 

ბ სად იყო და - სად და, სად იყო და, აი, ჩემს სახლთან ახლოს სტადიონი როა, იმის გვერდითაა დაბადების 

დღის ცენტრი, „თათოს ზღაპარი“ ქვია.  

მე კარგი. მომიყევი, რა ხდებოდა „თათოს ზღაპარში“.  

ბ ყველანი ტაშით შემხვდნენ, საჩუქრები მაჩუქეს; რავი, თოჯინა, პატარა ჩანთა, ლამაზი თმის სამაგრები, 

ბევრი საჩუქარი მივიღე. იქ... თათო ვარდისფერ ბაჭიას ქვია, ძალიან სასაცილო და საყვარელი ვინმეა. 

თავისი პატარა სახლი აქვს, სადაც ბავშვები შევდიოდით. ჯერ სპექტაკლი ვნახეთ, ბევრი ვიცინეთ. მერე 

გამოცანები გამოვიცანით, მერე - ბევრი ვიცეკვეთ, ვიმღერეთ, ლექსები ვთქვით; მერე ზევიდან ბუშტების 

წვიმა წამოვიდა და ყველანი დავრბოდით და ბუშტებს ვხეთქავდით და ვიცინოდით. მერე მე სურვილი 

ჩავიფიქრე და ჭიამაიას ტორტზე სანთლები ჩავაქრე, ერთი შებერვით.  

მე კარგი. ახლა, როცა ცოტა უფრო უკეთ გაგიცანი, მინდა იმის შესახებ გესაუბრო, რის გამოც შენ დღეს აქ 

ხარ. შეგიძლია მითხრა, რატომ ხარ დღეს აქ? 

ბ კი. ერთხელ ვიღაც კაცმა მე და ბარბარეს ხელი „იქ“ მოგვადო და მე თავის „იმაზეც“ მაძალებდა, რომ 

მომეკიდებინა.  

მე მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ რავი, ეს... ასე... რაღაცნაირად ძნელი მოსაყოლია,  არ ვიცი, როგორ ვთქვა... 

მე კარგი, ის ვიღაც კაცი ნაცნობი იყო თუ უცნობი? 

ბ   უცნობი იყო... ოღონდ... მანამდე სკოლის წინ რომ სკვერია, იქ მყავდა დანახული.   სკამზე იჯდა. 

მე  ამის შესახებ მომიყევი.   

ბ   რავი... ის... ის...სკამზე იჯდა ხოლმე ... მარტო იყო... მზესუმზირას ჭამდა და ბავშვებს უყურებდა.  

მე  უფრო მეტი მითხარი ამის შესახებ.   

ბ    მეტი არ ვიცი. იმდენად არ დავკვირვებივარ.  

მე  კარგი. შენ მითხარი, რომ ის კაცი სკოლის წინ რომ სკვერია, იქ გყავდა დანახული.  სკვერის შესახებ 

მომიყევი.  

ბ    იქ... იქ... მოწითალო პატარა კენჭები ყრია, შუაში შადრევანია და სკამები. კიდევ, სასრიალოა, 

საქანელები, ასაძრომი კიბეები.  

მე    სად არის ეს სკვერი? 

ბ    ხელოვნების სკოლასთან ახლოს.  სკოლიდან რომ გამოდიხარ, პატარა დაღმართია,   მერე იქეთ უნდა 

გაუხვიო და  უკვე იქ ხარ, სკვერში.  

მე   შენ თქვი, რომ  ის კაცი სკოლის წინ რომ სკვერია, იქ გყავდა დანახული.  ეს ერთხელ მოხდა თუ ერთზე 

მეტჯერ? 

ბ ერთზე მეტჯერ. 

მეკარგი, ბოლო შემთხვევა გაიხსენე. 
ბ კარგი. 
მედა მომიყევი მის შესახებ. 
ბ მე და ბარბარე და კიდევ ჩვენი ერთი მეგობარი, მარი, გაკვეთილები რომ დაგვიმთავრდა, ხელოვნების 

სკოლიდან გამოვედით, დედიკოებიც გვახლდნენ. ჩვენ სამნი ყოველთვის ერთად გამოვდივართ, იმიტომ 

რომ ერთ უბანში ვცხოვრობთ, და ცოტა ხნით ვრჩებით ხოლმე სკვერში (პაუზა).  

მე      აჰა, გავიგე. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ  ის კაცი სკამზე იჯდა, შადრევანთან ახლოს და ბავშვებს უყურებდა. მერე ნაყინის გამყიდველმა ჩამოიარა 

და იმან 2 ნაყინი იყიდა, ვიღაც ბავშვებს დაუძახა, ორ გოგოს და ნაყინები მისცა. მერე იმ გოგოებს 

ელაპარაკებოდა რაღაცას, ერთი მუხლებზე დაისვა.   

მეუფრო მეტი მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ რავი, იმათ მშობლები არ ახლდათ, მგონი; და ის,ბოლოს  როგორც იყო, რაღაცნაირად არ მომეწონა. ვერ 

ავხსნი. თან მარის დედამ თქვა, ამ ბავშვებს პატრონი არ ჰყავთო? მერე მალე წამოვედით.  ანუ - რავი 

რთული ასახსნელია. არ ვიცი როგორ ავხსნა.  
მე   შენ მითხარი, რომ ის კაცი ორივეს ეხუტებოდა. ამის  შესახებ მომიყევი. 
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ბ   ორივე მუხლებზე დაისვა. ერთს გრძელი თმები აქვს, გაშლილი და თმებზე ეფერებოდა. ის გოგონებივინ 

არიან, არ ვიცი. ისე,  იქ  ხშირად არიან. მეტი არ ვიცი, რა ვთქვა.  

მე   იმ კაცს, როცა ბოლოს სკვერში ნახე,  რა ეცვა? 

ბ    ლურჯი მაისური და შავი ჯინსები და მგონი,  მუქი ბოტასები. მე მგონი, სულ ეს აცვია. ტუალეტშიც რომ 

დაგვხვდა, მაშინაც ეს ეცვა.  

მე    უფრო მეტი მომიყევი მის შესახებ. 

ბ     რაღაცნაირი მუწუკებიანი სახე აქვს. თმები თითქოს ჩამომხობილი აქვს, „ჩოლკასავით“ აქვს შუბლზე. 

კიდევ,   ერთ ხელზე  ტატუ ჰქონდა, ოღონდ ეს მერე დავინახე, იქ, ტუალეტში.  

მე    რა ფერის ტატუ ჰქონდა? 

ბ      ლურჯი. აი ასეთი, მოგრძო.  

მე    სად ჰქონდა ტატუ?  

ბ      ხელზე, აქ (აჩვენებს ადგილს წინამხარზე) ჯაჭვივით რაღაც ეხატა.  

მე    რომელ ხელზე ჰქონდა ტატუ? 

ბ      მგონი, ამაზე (მარჯვენა ხელს აჩვენებს). ზუსტად არ მახსოვს.  

მე   შენ თქვი, რომ ჯაჭვივით რაღაც ეხატა. მომიყევი მაგ ნახატის შესახებ. 

ბ კარგი, ჯაჭვივით იყო ჩახლართული, გრძელი. მგონი, ერთ ბოლოში რიცხვები ეწერა, ან ასოები, ზუსტად 

არ მახსოვს. ვერ ვიხსენებ ზუსტად. 

მე     გაკვეთილები რომელ საათზე დაგიმთავრდათ იმ დღეს? 

ბ    ასე, 2 საათისთვის. საერთოდ, 9-ზე გვეწყება და 2-ისთვის გვიმთავრდება.  ოღონდ ტუალეტში რომ 

დაგვხვდა, მაშინ გაკვეთილები დამთავრებული არ იყო.   

მე როდის იყო ეგ, ტუალეტში როცა დაგხვდათ? 

ბ      17 ოქტომბერს იყო, ამ კვირაში. 

მე კარგი, ახლა ტუალეტის შემთხვევა გაიხსენე.  
ბ 2 გაკვეთილის შემდეგ, შესვენებაზე მე და ბარბარე ტუალეტში წავედით. მშობლები სულ გვეუბნებიან, 

რომ ტუალეტში მარტოები არ წავიდეთ და ამიტომ ერთად წავედით. რომ შევედით, ის კაცი არ ჩანდა, კარის 

უკან იყო და  ჩვენ რომ შევედით, კარი ჩაკეტა. ხელში დანა ეჭირა.  გული კინაღამ გამისკდა...  

მე ყველაფერი მომიყევი ტუალეტში შენი შესვლიდან შენს გამოსვლამდე.  

ბ კარგი. როცა მე და ბარბარე შევედით და კარი მივხურეთ, ის კაცი მაშინ დავინახე დანით ხელში. იმან 

გვითხრა, არ იყვიროთ, თორემ მოგკლავთო, მე არაფერს დაგიშავებთ, თუ დამიჯერებთო. მერე კარი ჩაკეტა 

და გვითხრა, ტრუსიკები ჩაიხადეთო. ჩვენ ორივემ ვუთხარით  - “არა.” მერე მე კისერზე, აი აქ (აჩვენებს) 

დანა მომადო (პაუზა)  

მე შემდეგ რა მოხდა? 

ბ ორივემ ჩავიხადეთ ტრუსიკები და იმან თითები დაინერწყვა და ჯერ ბარბარეს და მერე მე „იქ“ შეგვეხო.    

მე კარგი. შენ ამბობ, რომ ის კაცი „იქ“  შეგეხო. მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ კარგი, მან მითხრა, ფეხები გაფარჩხეო  და დანერწვილი ერთი ხელით ფეხებს შორის შემეხო.დანა მეორე 

ხელში ეჭირა.  

მე გასაგებია.  როცა ამბობ „ფეხებს შორის“, ფეხებს შორის  - სად? 

ბ ზუსტად ფეხები რომ იწყება, იქ, შუაში. 
მე კარგი. გახსოვს, თავიდან რომ გითხარი, თუ რამეს  ვერ გავიგებ,  სხვა შეკითხვებს დაგისვამ, რომ 

გავიგო რა მოხდა-მეთქი?  
ბ კი. 
მე არ მინდა, რომ რაღაცები ჩემით დავასკვნა ან ვივარაუდო იმაზე, რასაც შენ ამბობ. მნიშვნელოვანია, 

რომ სწორად გავიგო და არ შემეშალოს, კარგი?  

ბ კარგი. 
მე შენ ამბობ, რომ  “ფეხები რომ იწყება, იქ, შუაში“ შეგეხო. შეგიძლია მითხრა, სად  - „შუაში“? 

ბ აქ (მიუთითებს). 
მე კარგი. ეგ სად არის? 

ბ აი, ზუსტად აქ (მიუთითებს). 
მე კარგი, რა ჰქვიასხეულის მაგ ნაწილს? 

ბ ვერ ვიტყვი, უზრდელობაა, სირცხვილია.  

მე კარგი. რას აკეთებს სხეულის ეგ ნაწილი? 

ბ ფისებს.  

მე კარგი. ის კაცი რას გეუბნებოდა? 

ბ ჭკვიანი გოგოები ხართ, რომ მიჯერებთო. მე ავტირდი, რაც   არ მოეწონა და მითხრა,  თუ არ გაჩუმდები, 

მოგკლავო. 
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მე კარგი. შენ რა უთხარი მას? 

ბ არაფერი. შევეცადე არ მეტირა და ჩუმად ვტიროდი.  

მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ მე და ბარბარე ერთად ვიდექით და მერე ბარბარესაც იგივე გაუკეთა. 

მე    უფრო მეტი მომიყევი ამის შესახებ. 

ბ      იგივე, რა, რაც მე. ხომ ვთქვი, აღარ მინდა.  

მე     კარგი. შენ დანა ახსენე. მაგ დანის შესახებ მომიყევი. 

ბ      აუ რავი, ვერ ვიხსენებ. მართლა. რაღაცნაირი წვრილი დანა იყო, საქსოვი ჩხირივით; და იმან  შარვალი 

რომ ჩაიხადა, ის დანა ფანჯრის რაფაზე დადო, ასე მახსოვს.  ხელში აღარ ჰქონდა.  

მე    კარგი. შენ თქვი, რომ შენ და ბარბარე ერთად იდექით. რომელ ადგილზე  იდექით? 

ბ      იმ ტუალეტში  3 კაბინაა და შუასთან ვიდექით. ბარბარე გასასვლელ კართან უფრო ახლოს იდგა.  

მე კარგი.  შემდეგ რა მოხდა? 

ბ     მერე გვითხრა, ახლა აიწიეთ ტრუსები და შარვლებიო; რომ ავიწიეთ, მერე ჩემთან მოვიდა და ხელი 

თავის  „იმაზე“ დამადებინა და მითხრა, ასე, - ზევით-ქვევით გააკეთეო. მერე ბარბარე ჩუმად კარისკენ 

წავიდა და გაიქცა და კივილი დაიწყო. მერე ის კაცი ფანჯრიდან გადახტა.  

მე    უფრო მეტი მომიყევი ამის შესახებ. 

ბ      მეტი არაფერი ყოფილა, ვერ ვხვდები, რა მოვყვე, ძნელია.  

მე    კარგი. იმ კაცმა კიდევ რა  გააკეთა,, როცა ბარბარე გაიქცა?  

ბ    არაფერიც არ გაუკეთებია. მარტო შარვალი აიწია, შეიგინა და ფანჯრიდან გადახტა და გაქრა.  

მეკარგი. შენ რა გააკეთე, როცა ხელი მოგაკიდებინა? 

ბარ მოვკიდე, ასე, მუშტი შევკარი და ამასობაში ბარბარეც გაიქცა. 

მე  კარგი. კარგად გაიხსენე, რა მოხდა მას შემდეგ, რაც ის კაცი ფანჯრიდან გადახტა? 

ბ  იმან გამოაღო ფანჯარა და გადახტა. ბარბარეს კივილი მესმოდა. მე ვტიროდი. მერე ზაზა მასწავლებელი 

შემოვარდა, ნუ გეშინიაო, მითხრა და გავარდა. მერე ბარბარემ მითხრა, ზაზა იმ კაცს გაეკიდაო, მაგრამ ვერ 

დაიჭირა. მეტი არ ვიცი. 

მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ მერე  ზაზა მასწავლებელმა ხატვის ოთახში შეგვიყვანა მე და ბარბარე. მერე დედიკო მოვიდა და თქვა:„რა 

მოხდა?“და მე ჩავეხუტე და ისევ ავტირდი. მალე ბარბარეს დედიკოც მოვიდა და მერე პოლიცია მოვიდა. ის 

ვერ იპოვეს.  

მე კარგი. პოლიციის მოსვლის შემდეგ  რა მოხდა? 

ბ პოლიციაში წაგვიყვანეს მე, ბარბარე, ჩვენი დედიკოები და ზაზა მასწავლებელი. 

მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ იმდენს გვეკითხებოდნენ, რომ უკვე დაღამებული იყო, იქედან რომ წამოვედით, იქ კიდევ სხვებიც იყვნენ, 

პოლიციელებიც და კიდევ ვიღაცები,  რომლებიც გვიყურებდნენ. მე მეშინოდა და კიდევ მრცხვენოდა. მერე 

ბარბარემაც მითხრა, მეცო. (პაუზა). ეს ამბავი კიდევ ბევრჯერ უნდა მოვყვე? ჩემი არ გჯერათ, თუ ამდენჯერ 

რატომ მაყოლებთ? 

მე შენი მჯერა. იცი რა, როცა შენ ეს სხვებს მოუყევი, მე ხომ იქ არ ვიყავი. ამიტომ მინდოდა, რომ შენგან 

მომესმინა, რაც მოხდა.კარგი. გახსოვს, ტუალეტიდან რომ გამოხვედი, კიდევ ვინ იყო დერეფანში? 

ბ   არ მახსოვს. შეიძლება ვინმეები იყვნენ, ბავშვებს დერეფანში ელოდებიან ხოლმე მშობლები. მე არ 

მახსოვს.  

მე კარგი. შენ თქვი, რომ ეს ამ კვირაში, 17 ოქტომბერს მოხდა.  

ბ აჰა. 
მემას შემდეგ სკოლაში ყოფილხარ?. 
ბ არა. რა ვიცი, დედიკომ და მამიკომ თქვეს, ერთხანს აღარ გატარებთო.  

მე ეგ ვინ გადაწყვიტა? 

ბ      მამიკომ, დედაც დაეთანხმა და მეც ცოტა ხანს არ მინდა, რომ ვიარო.  

მე    კარგი. მომხდარის შესახებ პირველად ვის მოუყევი? 

ბ დედას, მერე პოლიციას და მერე დედიკომ მამას უთხრა, ოღონდ არ ვიცი, რა უთხრა. მე კიდევ 

პოლიციაში ყველაფერი არ მოვუყევი; ხომ გითხარით, მრცხვენოდა.   

მე კარგი. რა უთხარი დედას? 

მე ყველაფერი მოვუყევი, რასაც თქვენ გეუბნებით.  

მე რა გითხრა დედამ? 

ბ ანუ, ესე არაფერი უთქვამს, იტირა და მერე ვიცი, რომ მამას მოუყვა. 
მე კარგი. მანამდე გინახავს, როგორ ეხებოდნენ ვინმეს ისეთ ადგილებზე, რომლებზეც შეხება არ 

შეიძლება? 
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ბ არა, არ მინახავს. 

მე კარგი. კარგი, ახლა ცოტა ხნით უნდა გავიდე და სანამ დავბრუნდები, მინდა, რომ დაფიქრდე, კიდევ 

ხომ არ არის ისეთი რამ, რისი თქმაც დაგავიწყდა. კარგი? 

ბ კარგი. 
 
(ინტერვიუერი გადის ოთახიდან)(ინტერვიუერიშედის ოთახში) 
მე კარგი. მადლობა, რომ დამელოდე. 
ბ არაფრის. 
მე სანამ გასული ვიყავი, რამე გაგახსენდა? 

ბ არა. 
მე კარგი. კიდევ რამდენიმე შეკითხვა მაქვს. მსგავსი რამ მანამდეც მომხდარა? 

ბ არა.. მხოლოდ იმან გააკეთა, სხვამ არავინ.  

მე კარგი. ვინმემ გითხრა, დღეს ჩემთვის რა უნდა გელაპარაკა? 

ბ კი, დედიკომ. მან თქვა. „არ მოიტყუო. მოინდომე და რაც შეიძლება მეტი გაიხსენე“. 

მე კიდევ რამე? 

ბ მან მითხრა, რომ ყველაფერი მომეყოლა, რაც ვიცი. 
მე კარგი. მასე მოიქეცი? 

ბ კი. 
მე კარგი. გინდა კიდევ რამის თქმა?  
ბ არა, მეტი არაფრის. 

მე     ჩემთვის  რამის შეკითხვა გინდა? 

ბ       ისა, იმ კაცს დაიჭერენ? 

მე     იმედი მაქვს, რომ დაიჭერენ. ყველაფერს გააკეთებენ, რომ დაიჭირონ. 

ბ       კარგია. მეტი არაფერი კითხვა არ მაქვს.  

მე კარგი. მაშინ, თუ ჩემთან დალაპარაკება მოგინდება ან რამის თქმა გენდომება  ან შეკითხვა გექნება, 

ბარათს მოგცემ, ჩემი ტელეფონი წერია.  შენს მშობლებსაც მივცემ ასეთივე  ბარათს,  და შეგიძლიათ, რომ 

დამირეკოთ, კარგი? 

ბ კარგი. 
მე მადლობა, რომ ამდენი დრო დამითმე, ბევრი რამე მითხარი და ყურადღებიანი იყავი.  

ბ      არაფრის.  

მე    დღეს აქედან რომ წახვალ, რის გაკეთებას აპირებ? 

ბ   ბობოს საყელური გაუწყდა და ის უნდა ვუყიდოთ, უკვე შერჩეული მაქვს. მერე მე და დედა ბობოს 

გავასეირნებთ. მერე დედა შემპირდა, ნამცხვარს გამოგიცხობო. მერე მამიკოც მოვა. მერე, რა ვიცი, რამეს 

ვითამაშებ. 

მე     კარგი  გეგმები გქონია. აბა, ნახვამდის, წარმატებები! 

(ინტერვიუ მთავრდება 2013 წლის 21 ოქტომბერს, შუადღის 12:30) 

 

სოლთ ლეიქის ოლქის ბავშვთა მართლმსაჯულების ცენტრი 8282 South 2200 West, უესტ ჯორდანი, UT 
84088ტელეფონი: (801) 566-3868     ფაქსი: (801) 566-6261დეტექტივი დ.ქ.(DC), xxxx პოლიციის 

განყოფილება (დეპარტამენტი)გამოკითხვა უტარდება მ.ს.( MS)-ს  xxxxx ოლქის ბავშვთა 

მართლმსაჯულების ცენტრში, 2007 წლის 9 აპრილს 
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გასაღები  

//დიალოგი//. . . . . სხვა ადამიანის ჩარევა(გაურკვეველი) . . დიალოგის გაგება შეუძლებელია 

?დიალოგი? . . . . .არა 100%-ით დარწმუნებული, რომ ეს ისაა, რაც ნათქვამი იყო.   
     მე=დეტექტივი  (Detective)  (მამრ.)ბ=ბავშვი   (მდედრ.) 
  

 (დეტექტივი ) შედის ოთახში) 
მე ხოო, მე ვარ დ.ქ.. მე xxxx პოლიციის განყოფილების დეტექტივი ვარ. დღეს 2007 წლის 9 აპრილია და 

ახლა  არის შუადღისდაახლოებით 2:20 და მე  აქ ვარ, რათა ვესაუბრო - მ.ს.-ს?ბ (არ არის გასაგონი 

პასუხი).  
მე რამდენი წლის ხარ, მ.? 

ბ ცხრის.  
მე 9 წლის ხარ, კარგი.რომელი სკოლაში დადიხარ? 

ბ XXXX 

მე XXXX, რომელ კლასში? 

ბ          მეოთხე კლასში ვარ. 

მე        კარგი. ჩემი სამუშაოა გავესაუბრო ბავშვებს იმაზე, რაც მათ თავს გადახდათ. მე ყოველდღიურად 

უამრავ ბავშვას ვესაუბრები მათ თავს გადახდენილ რაღაცებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს 

მხოლოდ სიმართლე მითხრა, კარგი? 

ბ კარგი.  
მე შენ უნდა მომიყვე მხოლოდ ის, რაც ნამდვილად შეგემთხვა. 

ბ კარგი. 
მე თუ  მე შეკითხვას დაგისვამ და შენ არ გეცოდინება, რას ვგულისხმობ, მითხარი, რომ არ იცი რას 

ვგულისხმობ და მე სხვანაირად გკითხავ. კარგი? 

ბ კარგი 

მე თუ ისეთ შეკითხვას დაგისვამ, რომელზეც პასუხი არ იცი, ნუ შეეცდები გამოცნობას, უბრალოდ 

მითხარი, რომ არ იცი..  
ბ კარგი. 
მე გასაგებია. მაშ, თუ მე გკითხავ: რა ჰქვია ჩემს ძაღლს, რას მიპასუხებ? 

ბ „არ ვიცი“-ს 

მე სწორია, შენ მე არ მიცნობ და არც ჩემს ძაღლს იცნობ;და თუ ისეთ რაღაცას ვიტყვი, რაც არასწორი 

იქნება, მინდა, რომ შემისწორო,კარგი? 

ბ კარგი 

მე თუ მე ვიტყვი, რომ ათი წლის ბიჭი ხარ, რას მიპასუხებ? 

ბ მე ცხრა წლის გოგო ვარ. 

მე სწორია. ახლა, როცა უკვე იცი, როგორ უნდა შემისწორო,მინდა, რომ უკეთ გაგიცნო. მითხარი, რისი 

კეთება გიყვარს? 

ბ ველოსიპედით სიარული და ცურვა მიყვარს. 

მე აჰა. 

ბ მე საცოც დარბაზში სიარული მიყვარს და ბევრსაც ვცოცავ. მე მიყვარს ოჯახის წევრებთან სტუმრობა, 

რომლებიც შორს ცხოვრობენ, მაგალითად, ბებია-ბაბუასთან წასვლა;ისინი ლოს ანჯელესში ცხოვრობენ. 
მიყვარს ლურჯის ტონალობები დაძალიან მომწონს „შოპინგობა“. 
მე კარგი. შენ მითხარი, რომ მოგწონს  საცოც ადგილზე სიარული, ყველაფერი მომიყევი მის შესახებ. 
ბ კარგი გასართობია. ვიცი, როგორ ავცოცდე კუთხეში, ჯერ ასე მიდის, მერე იხრება, მერე. მაგეებზე ცოცვა 

ვიცი. ვცდლობ, დავჯდე და ისე ავცოცდე სულ ზემოთ.ვცდილობ, რომ უფრო მაგარი გავხდე და უფრო 

ზემოთაც ავცოცდე. ახლა უფრო მაგარი ვარ, ვიდრე სულ თავიდან, როცა დავიწყე. 

მე კარგია. ცოცვისას სპეციალური ტანსაცმელი უნდა გეცვას? 

ბ მშობლებს უნდათ, რომ მეცვას რბილი შორტები და შარვალი და უმკლავებო ან მოკლემკლავიანი 

მაისური. 
მე რამე სპეციალურ ფეხსაცმელს იცვამ? 

ბ არა, ჩემს ფეხსაცმელებს ვიცვამ. ზოგჯერ მამა ნებას გვაძლევს, რომ  გავიხადოთ და ისე ვიყოთ. 

მე კარგი  გასართობი  ჩანს. ისეთ რაღაცაზე მომიყევი, რამაც ამ კვირაში გაგახარა. 
ბ როცა „საშოპინგოდ“ ვიყავით, დედამ ნება მომცა, რომ კიდევ მეყიდა მაისურები, მიუხედავად იმისა, რომ  

ჩემს დას ეს არ შეეძლო.დედამ ნება მომცა,  მათი სიიაფის გამო, რამდენიმე მეყიდა. 

მე კარგი. ესე იგი, რამდენიმე ახალი ტანსაცმლის საყიდლად იყავი. მომიყევი ამის შესახებ. 
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ბ კარგი იყო. ბევრი რაღაც მერგებოდა, ხოდა მომიწია ჩემი დის მიერ მოსინჯული რაღაცების გაზომება, 

რომლებიც კარგად არ მქონდა. ზოგიერთი მაისური ძალიან მოკლე კაბად გამოდგებოდა. მე 

დავბორიალობდი, როცა დედაჩემი ჩემს დას რაღაცებს აჩვენებდა. მე დავბორიალობდი და კაი მაისურები 

ვიპოვე, რომელთა ყიდვის ნებართვაც დედაჩემმა მომცა, რადგან ისინი 10 დოლარის ფარგლებში იყო. ფასი, 

ასე, 10 დოლარი იყო ან ნაკლები.  
მე კარგი. შენ ისეთ რაღაცებზე მომიყევი, რისი კეთებაც მოგწონს. ახლა ისეთ რაღაცაზე მომიყევი, რაც ამ 

ბოლო თვეში მოხდა და რამაც ცუდ ხასიათზე დაგაყენა.  

ბ რაღაც იყო მათემატიკაში, ჩვენ ვასწორებდით და მე ბევრი მქონდა არასწორად. დიდად არ მიყვარს 

მათემატიკა. პრინციპში, გააჩნია რა არის. ქვეშმიწერით გაყოფა მიყვარს; ჩემი საყვარელი რაღაცაა. 
მე უფრო მეტი მომიყევი დავალებაზე, რომლის გასწორებაც მოგიწია. 
ბ ბევრი რაღაც იყო და ვერ ვიგებდი, სანამ ერთ ღამეს თავიდან არ გავაკეთე. მამაჩემმა ამიხსნასავით და 

გავიგე და უკეთ მესმის. 

მე კარგი, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ რაღაცებზე მომიყვე, რაც ნამდვილად 

შეგემთხვა.შეგიძლია, კარგი რაღაცებიც მომიყვე და ცუდიც, კარგი? 

ბ კარგი. 

მე მინდა, რომ ცოტა უფრო მეტი გავიგო იმის შესახებ, თუ რას აკეთებ. გასულ კვირას იყო აღდგომა. 
მომიყევი ყველაფერი,  რაც აღდგომას მოხდა,  შენი ადგომიდან დაძინებამდე.  
ბ კარგი.ჩვენ ავდექით -- ქვემოთ გვძინავს, რადგან ჩვენს ოთახს არემონტებენ. ღებავენ. როცა სააბაზანოში 

მივდიოდი, თვალებს ვხუჭავდი და ვცდილობდი, რომ არაფერი დამენახა და საზამთროების სუნი იდგა. 
როცა შეგვეძლო - როცა ვნახეთ, საერთოდ არ გამკვირვებია რომ მე მივიღე ბევრი„პიპსი“ (ტკბილეულის 

ნაირგვარობა)და ბევრი კანფეტი. რამაც გამაკვირვა, ეს  იყო ნაჩუქარი 4 დოლარი. 

მე ვაა. 

ბ მერე მშობლებმა გვითხრეს, რომ ჩვენ უნდა მოგვესინჯა და ეს იყო თევზი - ეს იყო მეთევზის ჟილეტი, 

რადგანაც ჩვენ ჩვენი საკუთარი ანკესები გვაქვს. 
მე კარგი. 

ბ ძალიან მესიამოვნა. 
მე კარგია, კარგი. კარგად გაიხსენე აღდგომის ამბები. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ ვარდები დავკრიფე 

მე მომიყევი მაგის შესახებ. 
ბ თავიდან მეგონა, რომ მხოლოდ რამდენიმე იყო და უცებ დავკრეფდი.ასე,  საათნახევარი დასჭირდა 

დამთავრებას. რავი, ასე ერთი საათი, ჩვენ ვარდის დიდი ბუჩქები გვაქვს დარგული, და ჩემი მშობლები 

ჭრიდნენ, ხოდა ბევრი დრო დამჭირდა, რადგანაც ბევრი იყო და გამიჭირდა. ცოტათი მეზარებოდა. 

მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა?  
ბ მაგის მერე მამას სანახაობა მოვუწყვეთ, ჩვენ ვხტუნაობდით. ჩვენ ლახტით ტრიუკებს ვაკეთებდით და 

ტანვარჯიშის ტრიუკებსაც და სკუტერითაც ვაკეთებდით ტრიუკებს. მოგვიანებით ცოტა წავიხემსეთ, მერე 

რამდენიმე საათით წავუძინეთ. 

მე კარგი. შენ თქვი, რომ მამას სანახოაბა მოუწყვეთ. სად იყო ეს? 

ბ სად იყო და - სად და, სად იყო და, ძირითადად ეზოში, გარაჟის წინ და მაგარი იყო. მამაჩემმა ბევრი 

იხალისა, რადგანაც როცა „ბორბალს“  ან რაღაცას ვაკეთებდი, სულ ვიქცეოდი, იმიტომ რომ დაღლილი 

ვიყავი. 

მე კარგი. და მაგის შემდეგ რა მოხდა? 

ბ მას მერე, რაც ბევრჯერ წავიქეცი,   შიგნით შევედით და პიურე და პასტა ვჭამეთ, წავუძინეთ და თამაშებიც 

ვითამაშეთ.  
მე კარგი. ახლა, როცა ცოტა უფრო უკეთ გაგიცანი, მინდა იმის შესახებ გესაუბრო, რის გამოც შენ დღეს აქ 

ხარ. შეგიძლია მითხრა, რატომ ხარ დღეს აქ? 

ბ კი. ბაბუაჩემი მე და ჩემ დას ისე გვეხება, როგორც ჩვენ არ მოგვწონს.  
მე მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ რავი, ეს ასე რაღაცნაირად რთული ასახსნელია, მაგრამ... 

მე კარგი, ეს ერთხელ მოხდა თუ ერთზე მეტჯერ? 

ბ ერთზე მეტჯერ. 

მე კარგი, ბოლო შემთხვევა გაიხსენე. 
ბ კარგი. 
მე და მომიყევი მის შესახებ. 
ბ ღამით დავრჩით იქ;მას ძალიან მოსწონს მისი დიდი სავარძელი და დიდი გადასაფარებელი, და როცა კი 

არ უნდა ეჯდე კალთაში, ის გადასაფარებელს გაფარებს და შენ ასე გადაფარებული (მიუთითებს) ხარ, 
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სადღაც აქამდე. მერე გადასაფარებლის ქვეშ ხელს შეჰყოფს და ისე გეხება, როგორც  ნამდვილად არ 

მოგწონს. 

მე მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ რავი, ანუ ის – ზაფხულში როგორც მოხდა. ძალიან საშიში იყო. ანუ - რავი რთული ასახსნელია. არ ვიცი 

როგორ ავხსნა.  
მე შენ მითხარი, რომ მას დიდი სავარძელი აქვს. დიდი სავარძლის შესახებ მომიყევი. 
ბ საკმაოდ დიდია, ასე, რავი, მასზე ოდნავ დაბალია, საკმაოდ დიდიადაძალიან უკან თუ გადაიხრები, მერე 

საწოლივითაა. 
მე რა ფერისაა სავარძელი? 

ბ შავია. ტყავისაა. შავია და ტყავისაა. 
მე სად დგას ეგ სავარძელი? 

ბ მისაღებ ოთახში, დიდი ტელევიზორი სადაცაა. 
მე შენ თქვი, რომ მას დიდი გადასაფარებელი აქვს. მომიყევი მაგ გადსაფარებლის შესახებ. 

ბ კარგი, მას ბევრი დიდი გადასაფარებელი აქვს, ანუ რომელიც უფრო ახლოსაა, იმას იღებს. ყველაზე დიდი 

რომელიცაა, ოფლში გაგწურავს, ზამთარშიც კი ძალიან გაოფლიანდები, მოწაბლისფროა და პატარა 

გაფორმებებიც აქვს. მიხაკისფერია და წაბლისფერია. კარგა ხანია, არ მინახავს და ცოტა არ იყოს, მიჭირს 

გახსენება. 

მე კარგი, ბოლო შემთხვევა გაიხსენე. ბოლოს სად იყავი? 

ბ მათ სახლში დავრჩით ღამით და იქ ვსადილობდით.  მშობლებმა გვითხრეს, რომ შეგვეძლო დავრჩენი-

ლიყავით, რადგანაც მაგისთვის ვიყავით ისედაც, ხოდა თქვეს, რომ შეგვეძლო ღამე დავრჩენილიყავით.  

მე ყველაფერი მომიყევი ღამისთევაზე შენი მისვლიდან შენს წამოსვლამდე. 

ბ კარგი. როცა შევედით, ბებია ამბობდა “ვაა, მოდით, მოდით.” გაუხარდა ჩვენი ნახვა და გვეხუტებოდა, 

რადგანაც იშვიათად ვნახულობთ, დაკავებულები ვართ ფეხბურთით. დავდიოდი აქეთ-იქით მათ სახლში 

და ბაბუამ მითხრა: “მოდი ჩემთან“, მე ვუთხარი - “არა.” არ მიყვარს მის ახლოს ყოფნა. 

მე შემდეგ რა მოხდა? 

ბ თავისი კალთისკენ მიმიზიდა, გადასაფარებლის გარეშე. სასადილო მაგიდასთან იჯდა და დანარჩენები 

სხვა რაღაცებს აკეთებდნენ,- ლაპარკობდნენ და სადილს ამზადებდნენ. ჩემი მშობლებიც იმ ოთახში იყვნენ 

და დანარჩენებს ელაპარკებდნენ და არავის დაუნახავს, როგორ მიმიზიდა (ციტირება) კალთისკენდა 

შემეხო. მერე კი მოვახერხე გამოსხლტომა და სიარულის გაგრძელება. 
მე კარგი. შენ ამბობ, რომ ის არასწორად შეგეხო. მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ კარგი, ის ხელს ქვემოთ ჩაუცურებდა და ფეხებს შორის შეგეხებოდა. 

მე გასაგებია. როცა ამბობ, რომ ფეხებს შორის შეგეხო (ციტირება)მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ კარგი, მან ჯერ ფეხები გამიფარჩხა, ანუ ცერა თითი - ამ ფეხზე და ნეკა - ამ ფეხზე და დანარჩენი თითები - 

შუაში.  
მე კარგი. როცა ამბობ „შუაში“, შუაში - სად? 

ბ ზუსტად შუაში. 
მე კარგი. გახსოვს, თავიდან რომ გითხარი, თუ რამეს  ვერ გავიგებ,  სხვა შეკითხვებს დაგისვამ, რომ 

გავიგო რა მოხდა-მეთქი?  
ბ კი. 
მე არ მინდა, რომ რაღაცები ჩემით დავასკვნა ან ვივარაუდო იმაზე, რასაც შენ ამბობ. მნიშვნელოვანია, 

რომ სწორად გავიგო და არ შემეშალოს, კარგი?  

ბ კარგი. 
მე როცა ეს იყო “შუაში“, შეგიძლია მითხრა, სად  - „შუაში“? 

ბ აქ (მიუთითებს). 
მე კარგი. ეგ სად არის? 

ბ აი, პრინციპში აქ (მიუთითებს). 
მე კარგი, რას უწოდებ – რა ჰქვია – რას უწოდებ სხეულის მაგ ნაწილს? 

ბ არ ვიცი. მე მხოლოდ – ჩემი მშობლები – ანუ ჩემმა მშობლებმა იციან, რადგანაც მათ ვაჩვენებ. 
მე კარგი. 
ბ ჩემზე. 
მე რას აკეთებს სხეულის ეგ ნაწილი? 

ბ შარდის ბუშტს აცარიელებს. 
მე კარგი.  როცა შენ ფეხებს შორის ხელი დაგადო, ეს ტანსაცმლის ზემოდან მოხდა თუ ტანსაცმლის 

შიგნიდან? 

ბ ტანსაცმლის ზემოდან. 
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მე კარგი. რას გეუბნებოდა? 

ბ არაფერს ამბობდა. თუ დაიკლანებოდი, პრობლემა არ ჰქონდა, და გაგიშვებდა,ანუ საკმარისად თუ 

დაიკლაკნე, რაც არ მოწონდა. 

მე კარგი. შენ რა უთხარი მას? 

ბ “გამიშვი. არ მინდა შენს კალთაში ჯდომა.”  
მე კარგი. შემდეგ რა გააკეთე? 

ბ მერე დავიკლაკნე – მერე ვიკლაკნებოდი, სანამ არ გამიშვა. 
მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ მერე ან გავიქცეოდი, ან სხვა ოთახში გავიდოდი. 
მე კარგი.  კარგად გაიხსენე – ეგ ბოლო დარჩენა წვეულებაზე და რა მოხდა მათ სახლში, მას შემდეგ, რაც 

ბაბუაშენს თავი დააღწიე? 

ბ ვისადილეთ და მერე მშობლები წავიდნენ. როცა ვემშვიდობებოდით, კომპიუტერულ თამაშებს 

ვთამაშობდით. 
მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ შემდეგ ბებიამ თქვა, შხაპის მიღების დროაო.მერე ჩემმა დამ თქვა:„პირველი მე შევალ“. ის იქ ბანაობს 

ხოლმე და მერე ბებია რომ აბაზანიდან გადის ხოლმე, ის (გულისხმობს ბაბუას) ყოველთვის შემოდის. 

მე კარგი. მაგ დღეს მაქ იყავი? 

ბ არა. გავიგე ჩემი და მამას როგორ ეუბნებოდა და მაქედან ვიცი.  
მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ მერე თქვა:„გავედი” და მე შევედი საშხაპეში. მერე ბებიაც გავიდა, მარტო დამტოვა და კარიც გაიხურა, 

მაგრამ ის არ მოსულა. 
მე კარგი. ბანაობის შემდეგ რა მოხდა? 

ბ პიჟამოები ჩავიცვით და დასაძინებლად გავემზადეთ. 
მე კარგი. შემდეგ რა მოხდა? 

ბ გავიღვიძეთ და ვნახეთ, რომ თოვდა. მერე ის (ბაბუა) მოვიდა და მე ვთქვი:„ვაა, თოვლი". მასე ვთქვი, 
„მაგარია.” მაგან თქვა, „თოვლისგან უნდა გავწმინდო.”  ხალათი ეცვა და საწოლზე ამოცოცდა და ის, ის,ჩემ 

დასმივარდა – ანუ საწლოზე ამოვიდა და ჩემ დას მივარდა, ხოდა ჩემი და მოდის და ცდილობს საწოლიდან 

გადამოგდოს. 
მე ააა. 
ბ მეც გამოვიწიე იქედან. 
მე შემდეგ რა მოხდა? 

ბ მერე მაგან -„წავალ, თოვლისგან გავწმენდ“.მერე გარეთ გავიდა. როცა თითქოს ფანჯრიდან ვიყურებით, 

ის ყოველთვის მიდის (მიუთითებს).  
მე კარგი. შენ თქვი, რომ როცა შემოვიდა და თქვა, რომ თოვლისგან უნდა გაეწმინდა, ხალათი ეცვა? 

ბ კი 

მე სააბაზანოს ხალათის შესახებ მომიყევი. 
ბ აუ რავი, ვერ ვიხსენებ. მართლა. 
მე კარგი. შენ თქვი, რომ ის იმ ოთახში შემოვიდა, სადაც შენ იყავი. რომელ ოთახში იყავი? 

ბ კარგი.  ანუ ასე კიბეებია, მერე აქ არის პატარა დერეფანივით და კარებია აქ და მაქ (მიუთითებს) გვძინავს 

ხოლმე ჩვენ, აქ არის კარი. 
მე კიბეები ახსენე, ზემოთმიმავალი კიბეები თუ ქვემოთ მიმავალი? 

ბ ზემოთ. 
მე კარგი. შენ თქვი, რომ შენი იმავე საწოლში იყო, რომელშიც შენ? 

ბ კი. 
მე კარგი. შენ თქვი, რომ ბაბუა მოვიდა და საწოლზე ამოვიდა? 

ბ აჰა. 
მე საწოლში რა გააკეთა? 

ბ უმ, უბრალოდ იწვა. 
მე გადასაფარებელზე თუ გადასაფარბლის ქვეშ? 

ბ ქვეშ. 
მე კარგი. რა თქვა, როცა გადასაფარებლის ქვეშ შეძვრა? 

ბ ჩემმა დამ კივილი მორთო:„გადი, გადი.” მერე მაგან თქვა - “ოოო, მოდი, მოდი, გთხოვ.” მან 

უპასუხა:„არა“,და კივილი დაიწყო და საწოლიდან გაიქცა და... 

მე კარგი. შენმა დამ თქვა, რატომ კიოდა? 

ბ რავი, არ მოსწონს, როცა საწოლში მოდის. 
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მე კარგი. ის საწოლში ერთხელ ამოვიდა თუ ერთზე უფრო მეტჯერ? 

ბ მხოლოდ ერთხელ. 
მე შენ რომ მომიყევი, მაშინ? 

ბ (გაურკვეველი)  
მე კარგი. შენ თქვი, რომ ის ერთზე უფრო მეტჯერ ისე შეგეხო, რომ თავი უხერხულად იგრძენი.  
ბ აჰა. 
მე პირველი შემთხვევა გაიხსენე.  
ბ რვა წლის, რომ ვიყავი მაგ დროს, ეგ მახსოვს, სხვა არაფერი.რვა წლის ვიყავი და ყოველთვის 

ვტყუვდებოდი, როცა მეუბნებოდა:„მოდი კალთაში ჩამიჯექი“ მე ყოველთვის ვტყუვდებოდი და… 

მე შენ ამბობ, რომ ტყუვდებოდი? 

ბ აჰა. 
მე მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ ესე მიგიტყუებდა თავისთან კალთაში – და მერე ხელს ჩაგიცურებდა და შეგეხებოდა. 
მე კარგი. მომიყევი ამის შესახებ. 
ბ არაა ადვილი, არ ვარ დარწმუნებული, რას გულისხმობ, ამიხსენი. 

მე შენ, როცა პირველი შემთხვევა გაიხსენე, თქვი, რომ მან კალთაში მიგიტყუა? 

ბ კი. 
მე რა ხდებოდა, როცა მის მუხლებზე იჯექი? 

ბ გადასაფარებელს გადაგაფარებდა, ისე რომ ტანსაცმელები მთლიანად დაეფარა და ხელს 

გადასაფარებლის ქვემოთ ჩააცურებდა და გეხებოდა. 
მე კარგი. და სად გეხებოდა? 

ბ პირველად ანუ? აი, ქვემოთ (მიუთითებს).  
მე კარგი. ეს ტანსაცმელების ზემოდან ხდებოდა თუ შიგნიდან? 

ბ ყოველთვის ზემოდან. 
მე კარგი. რას ამბობდა, როცა ამას აკეთებდა? 

ბ არაფერსაც არ ამბობდა. ის უბრალოდ აგრძელებდა, სანამ არ გამოსხლტებოდი. 
მე კარგი. პირველად რა გააკეთე? რა გააკეთე მას შემდეგ რაც შეგეხო? 

ბ ვიხვაცუნე. 
მე კიდევ იყო ვინმე ოთახში? 
ბ ანუ პირველად – პირველ ჯერზე – არა. რავი, ისე იყვნენ, მაგრამ ვერ ამჩნევდნენ და ფიქრობდნენ 

„უი, არ უნდა მის კალთაში ჯდომა“.  
მე კარგი. გახსოვს კიდე ვინ იყო ოთახში? 

ბ ბებო, დეიდა ჰითერი, მეთი ბიძია, გრეგორი ბიძიადა ბაბუ;დედაჩემი, მამაჩემი და ჩემი და. 
მე აა, კარგი. ვინ – შენ ამბობდი, რვა წლის როცა იყავი, მაგ დროზე. გახსოვს რა მოხდა როცა რვა წლის 

იყავი? 

ბ ზუსტად არა. მახსოვს, რომ რვა წლის ვიყავი და იქ სასადილოდ და სააღდგომოდ მივდიოდი. 
მე ეს აღდგომას იყო? 

ბ კი, აღდგომა იყო, როცა იქ მივედი. 
მე კარგი. როცა რვა წლის იყავი? 

ბ აჰა. 
მე კარგი. მომიყევი მაშინდელზე, როცა ბოლო   ღამით დარჩენით წვეულება გქონდა 

ბ აჰა. 
მე როდის იყო ეგ? 

ბ რავი. ან იანვარი იყო ან თებერვალი. 
მე წლევანდელი? 

ბ კი, წლევანდელი და… 

მე მას შემდეგ  ღამით დარჩენით წვეულებაზე ყოფილხარ? 

ბ არა. 
მე ეს შენი ბოლო ღამით დარჩენით წვეულება იყო? 

ბ კი. 
მე მომხდარის შესახებ პირველად ვის მოუყევი? 

ბ ჩემმა დამ მოუყვა ოჯახს. დედაჩემმა თქვა, -„აბა, უკვე თითქმის წასვლის დროა.” და ჩემმა დამ 

უპასუხა:„მე არ მინდა წამოსვლა”; დედამ ჰკითხა, რატოო და ჩემმა დამ ყველაფერი მოუყვა. 
მე კარგი. მაგის შესახებ შენ ვის უთხარი პირველად? 

ბ მამას და დედას. 
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მე კარგი. რა უთხარი მათ? 

ბ ანუ  როგორ მეხებოდა და მერე გადაწყვიტეს, რომ იქ აღარასოდეს წავსულიყავით. 
მე ეგ ვინ გადაწყვიტა? 

ბ მამაჩემმა. დედაჩემი დაეთანხმა, რადგან მას არ უნდა, რომ ვინმე მასე გვეხებოდეს. 
მე კარგი. პირველი და ბოლო ჯერის გარდა, სხვა მსგავსი შემთხვევებიც ყოფილა? 

ბ კი, მათ შორის. 
მე შეგიძლია მათ შესახებ მომიყვე? 

ბ ეგ შემთხვევები ზუსტად არ მახსოვს. არ ვიცი, იქ რატომ მივედი. ცხრა წლის რომ ვიყავი და რვა 

წლის, მაგრამ ყველა შემთხვევა არ მახსოვს, მაგრამ უმრავლესობა მახსოვს. 
მე კარგი. შენ ახსენე შენი და,შენს დას შენთვის მოუყოლია არასწორი შეხების შესახებ? 

ბ კი. იმიტომ, რომ ეს ორივეს შეგვემთხვა. 
მე რა გითხრა შენმა დამ? 

ბ ანუ, ესე არაფერი უთქვამს, მამას მოუყვა. 
მე კარგი. მანამდე გინახავს, როგორ ეხებოდნენ ვინმეს ისეთ ადგილებზე, რომლებზეც შეხება 

არასწორია. 

ბ არა, მხოლოდ სერიალებში. 
მე კარგი. რომელ სერიალებში? 

ბ რავი, მაგალითად, CSI და„კანონი და წესრიგი“. 
მე კარგი. გაიხსენე ის შემთხვევები, როცა ბაბუა არასწორად გეხებოდა. შეგიძლია გაიხსენო, რას 

ეუბნებოდი მას, გარდა იმისა, რომ გამოსხლტომას ცდილობდი? 

ბ ერთხელ მითხრა:„მ., მოდი აქ.” მე კალთაში ჩავუჯექი და იმან მითხრა:„ისევ გიყვარვარ?” მე კიდე 

ვუპასუხე:„კი.” ანუ მთლად დარწმუნებული არ ვარ, ისევ მიყვარს თუ არა. მერე ერთი ხელი მომხვია და 

მეორე ხელი იქ წაიღო. მერე ავდექი და ვუთხარი:„ისევ მიყვარხარ” და მერე ჩემს დასთან ვთამაშობდი. 

მე კარგი. სად მოხდა ეგ? 

ბ მისაღებ ოთახში, სადაც დიდი ტელევიზორია. შუქი ჩამქრალი იყო, მაგრამ ტელევიზორი - არა. 
მე კარგი. შენ ამბობ, რომ ის შენი ბაბუაა,-რანაირი ბაბუა? 

ბ ბაბუაა დედაჩემის მხრიდან. ჰ. ბაბუ. 

მე ჰ. ბაბუ, კარგი. შენ ამბობ, რომ ყოველივე მის სახლში ხდებოდა. სად არის მისი სახლი? 

ბ ფეფერვუდის ქუჩა, უანდერვუდი. მისამართი ზუსტად არ ვიცი. ვიცი, რომ არის უანდერვუდი, 

რაღაც, რაღაც. 

მე კარგი. კარგი, ახლა ცოტა ხნით უნდა გავიდე და შევისვენო და სანამ დავბრუნდები, მინდა, რომ 

დაფიქრდე, კიდევ ხომ არ არის ისეთი რამ, რისი თქმაც დაგავიწყდა. კარგი? 

ბ კარგი. 
 (დეტექტივი გადის ოთახიდან).  
(დეტექტივი შედის ოთახში) 
მე კარგი. მადლობა რომ დამელოდე. 
ბ არაფრის. 
მე სანამ გასული ვიყავი, რამე გაგახსენდა? 

ბ არა. 
მე კარგი. კიდევ რამდენიმე შეკთხვა მაქვს. მსგავსი რამ მანამდეც მომხდარა? 

ბ არა. მხოლოდ ის, მხოლოდ ის აკეთებდა ამას. სხვა არავინ მახსენდება. 
მე კარგი. ვინმემ გითხრა, დღეს ჩემთვის რა უნდა გელაპარაკა? 

ბ კი, მამაჩემი.მან თქვა. „არ მოიტყუო. მოინდომე და რა შეიძლება მეტი გაიხსენე.” 

მე კიდევ რამე? 

ბ მან მითხრა, რომ ყველაფერი მომეყოლა, რაც ვიცი. 
მე კარგი. მასე მოიქეცი? 

ბ კი. 
მე ყველაფერი რაც გახსოვს? კარგი. იცი კიდევ ვინმე, ვისაც რაიმე არასწორი გადახდა თავს? 

ბ არა. 
მე კარგი. გინდა რამის თქმა? ან რამის შეკითხვა ხომ არ გინდა? 

ბ არა. 
მე კარგი. მაშინ, თუ რამის თქმა მოგინდება ან შეკითხვა გექნება, შენს მშობლებს ბარათს მივცემ და 

შეგიძლიათ, რომ დამირეკოთ, კარგი? 

ბ კარგი.მე ახლა შეგვიძლია დავბრუნდეთ. 
(ინტერვიუ მთავრდება შუადღის 2:50-ზე.)�
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საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

კარი Iკარი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და ზოგადი პრინციპებიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და ზოგადი პრინციპები

თავი Iთავი I
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობაარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა

და მისი მოქმედების სფეროდა მისი მოქმედების სფერო

მუხლი 1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მიზანიმუხლი 1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა და მისი მიზანი

1. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის, არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 
წარმოების და სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებებს, სასჯელისა და სხვა ზომების აღსრულების 
სპეციალურ წესებს.
2. ამ კოდექსის მიზანია მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დაცვა, 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია, არასრულწლოვანი 
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის უფლებათა დაცვა, არასრულწლოვანი დაზარალებულისა 
და არასრულწლოვანი მოწმის მეორეული ვიქტიმიზაციისა და არასრულწლოვანი დაზარალებულის 
ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან აცილება, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და მართლწესრიგის 
დაცვა.
3. ეს კოდექსი შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, ბავშვის უფლებათა კონვენციას, საერთაშორისო 
სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.

მუხლი 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო და მუხლი 2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მოქმედების სფერო და 
გამოყენების წესი, კანონის ანალოგიაგამოყენების წესი, კანონის ანალოგია

1. ეს კოდექსი გამოიყენება კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის, არასრულწლოვანი 
დაზარალებულისა და არასრულწლოვანი მოწმის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში 
მონაწილეობისას. ეს კოდექსი გამოიყენება აგრეთვე 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირის მიმართ ამ კოდექსის 
მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ ეს პირი ბრალდებულია. ამ 
კოდექსის 38-ე–48-ე მუხლებით დადგენილი ნორმები ვრცელდება აგრეთვე 18-დან 21 წლამდე ასაკის 
პირზე, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსით გათვალისწინებული ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება საქართველოს სხვა ნორმატიული 
აქტების დებულებებიც, თუ ისინი არ ეწინააღმდეგება ამ კოდექსს ან/და არასრულწლოვნისთვის შეღავათს 
ითვალისწინებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში გამოიყენება ის საპროცესო ნორმა, რომელიც 
მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის დროს.

5. ამ კოდექსში ხარვეზის არსებობისას დასაშვებია კანონის ანალოგიის გამოყენება, თუ ამით არ იზღუდება 
საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით უზრუნველყოფილი ადამიანის 
უფლებები და თავისუფლებები და თუ ეს არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

6. ეს კოდექსი გამოიყენება აგრეთვე საქართველოს დროშით ან ამოსაცნობი ნიშნით საქართველოს 
ფარგლების გარეთ მყოფ საჰაერო ან საზღვაო ხომალდზე ჩადენილი დანაშაულის მიმართ, თუ საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

7. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა შესაბამისად, ეს კოდექსი შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზედაც.

8. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ სხვა 
სახელმწიფოს სასამართლოს ან საგამოძიებო ორგანოს შუამდგომლობის საქართველოს ტერიტორიაზე 
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აღსრულებისას დასაშვებია შუამდგომლობის წარმომდგენი სახელმწიფოს კანონმდებლობის გამოყენებაც, 
თუ ეს გათვალისწინებულია საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით და 
შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

მუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისათვისმუხლი 3. ძირითად ტერმინთა განმარტება ამ კოდექსის მიზნებისათვის

1. არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი დაზარალებული, არასრულწლოვანი მოწმე, 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის 
არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
მომენტისათვის შეუსრულდა 16 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი, ხოლო სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის – პირი, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის მომენტისათვის შეუსრულდა 
14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი – 18 წლამდე ასაკის პირი, რომლის მიმართაც: 

ა) არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მან ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით 
გათვალისწინებული დანაშაული;

ბ) შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომლის თანახმად, მან ჩაიდინა 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე და 1002 მუხლებით, 116-ე მუხლის 
მე-9 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 123-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, 150-ე მუხლის 22 ნაწილით, 
1533 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1536 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1552, 157-ე და 166-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის 
მე-3 ნაწილით, 173-ე მუხლით, 1741 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 17415 მუხლის მე-4 ნაწილით, 
1752, 1771 და 178-ე მუხლებით და 1811 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა;

გ) გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი ან ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრების შესახებ 
გადაწყვეტილება.

3. პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკი – მინიმალური ასაკი, რომელიც სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობისათვის 14 წელია, ხოლო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისათვის – 16 წელი.

4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები − არასრულწლოვნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის, 
ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა 
ინტერესები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებისა და არასრულწლოვნის ინდივიდუალური 
მახასიათებლების შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის გათვალისწინებით განისაზღვრება.

5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი – არასრულწლოვნის მონაწილეობით 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოება, მათ შორის, 
დანაშაულის გამოძიება, სისხლისსამართლებრივი დევნა, საქმის სასამართლოში განხილვა, დანიშნული 
სასჯელის ან სხვა ზომის აღსრულება და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია.

6. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი/პროცესის მონაწილე პირი – 
მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი, პოლიციელი, ადვოკატი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი, 
პრობაციის ოფიცერი, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი, შესაბამისი 
პატიმრობის დაწესებულების პერსონალი, რომელიც მონაწილეობს არასრულწლოვანთა  მართლმსაჯულების 
პროცესში და რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური მომზადება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, 
ხოლო ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის შემთხვევაში – აგრეთვე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე 
უფლებამოსილი პირი.

7. განრიდება – სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ფორმა, 
სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი, რომლის მიზანია არასრულწლოვნის 
სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილება.

8. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება – ღონისძიება, რომელიც კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ არასრულწლოვანს საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედებისათვის საკუთარი 
პასუხისმგებლობა, გამოასწოროს დანაშაულის შედეგები, აანაზღაუროს ზიანი ან/და შეურიგდეს 
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დაზარალებულს.

9. მედიაცია – კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის დიალოგის 
პროცესი, რომელსაც უძღვება მედიატორი და რომლის მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის 
შერიგება და მათ შორის კონფლიქტის გადაწყვეტა. მედიაციის პროცესში მონაწილეობს აგრეთვე 
არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი ან/და სხვა პირი. 
სურვილის შემთხვევაში ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება პროკურორსაც შეუძლია.

10. მედიატორი – მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მესამე მხარე, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე 
პირი, რომელიც არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის შუამავლის როლს ასრულებს, წარმართავს 
და კოორდინაციას უწევს მედიაციის პროცესს.

11. კანონიერი წარმომადგენელი − არასრულწლოვნის ახლო ნათესავი, მხარდამჭერი, მეურვე, მზრუნველი, 
რომელიც არასრულწლოვნის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში 
მონაწილეობს და სარგებლობს არასრულწლოვნის უფლებებით, გარდა იმ უფლებებისა, რომლებითაც, 
თვით ამ უფლებების ბუნებიდან გამომდინარე, შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვანმა ისარგებლოს.

12. საპროცესო წარმომადგენელი – მოსამართლის, პროკურორის, გამომძიებლის მიერ დანიშნული 
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თანამშრომელი ან სხვა სანდო პირი, რომელიც ამ კოდექსის 
50-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას 
არასრულწლოვნის სახელით და მისი საუკეთესო ინტერესების დასაცავად. საპროცესო წარმომადგენელი 
სარგებლობს იმავე უფლებებით, რომლებითაც კანონიერი წარმომადგენელი.

13. არასრულწლოვანი დაზარალებული – არასრულწლოვანი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური ან 
ქონებრივი ზიანი მიადგა უშუალოდ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.

14. არასრულწლოვანი მოწმე – არასრულწლოვანი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმესთან ან სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

15. მეორეული ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის /არასრულწლოვანი მოწმისთვის 
შესაძლო ზიანის მიყენება მისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობის 
შედეგად.

16. ხელახალი ვიქტიმიზაცია − არასრულწლოვანი დაზარალებულისთვის ზიანის მიყენება ახალი 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.

17. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება – არასრულწლოვანთა განსაკუთრებული 
საჭიროებების შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და პერსონალით უზრუნველყოფილი, განსაკუთრებულად 
დაცული დაწესებულება, რომელშიც ათავსებენ თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულ 
არასრულწლოვნებს და სადაც უზრუნველყოფილია მათი მუდმივი მეთვალყურეობა.

18. რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია – არასრულწლოვანში პასუხისმგებლობის გრძნობის, სხვა ადამიანთა 
უფლებების პატივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბება და განვითარება, არასრულწლოვნის ფიზიკური, 
გონებრივი, სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა და მისი მომზადება 
საზოგადოებაში ადგილის დასამკვიდრებლად.

19. ახლო ნათესავი – არასრულწლოვნის მშობელი, მშვილებელი, შვილი, შვილობილი, პაპა, ბებია, და, ძმა, 
მეუღლე (მათ შორის, განქორწინებული).

თავი IIთავი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპებიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები

მუხლი 4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობამუხლი 4. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში, უპირველეს ყოვლისა, გაითვალისწინება 
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები.
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მუხლი 5. დისკრიმინაციის აკრძალვამუხლი 5. დისკრიმინაციის აკრძალვა

აკრძალულია არასრულწლოვნის, აგრეთვე მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირდაპირი და ირიბი 
დისკრიმინაცია „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი 
მუხლით გათვალისწინებული ნიშნით/ნიშნებით.

მუხლი 6. არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარების უფლებამუხლი 6. არასრულწლოვნის ჰარმონიული განვითარების უფლება

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვანს აქვს ფიზიკური, გონებრივი, 
სულიერი, ზნეობრივი და სოციალური განვითარების უფლება.

მუხლი 7. თანაზომიერებამუხლი 7. თანაზომიერება

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ზომა ჩადენილი ქმედების 
თანაზომიერი უნდა იყოს და მის პიროვნებას, ასაკს, საგანმანათლებლო, სოციალურ და სხვა საჭიროებებს 
უნდა შეესაბამებოდეს.

მუხლი 8. ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის მუხლი 8. ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის 
პრიორიტეტულობაპრიორიტეტულობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში უპირატესობა საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის, პატიმრობის კოდექსისა და ამ კოდექსის მიზნების მიღწევის ყველაზე 
მსუბუქ საშუალებას ენიჭება.

2. არასრულწლოვნის მიმართ, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების ან აღდგენითი მართლმსაჯულების 
ღონისძიების გამოყენების შესაძლებლობა და ფასდება, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
დაკისრებასა და სასჯელის გამოყენებაზე უკეთ უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება ან ღონისძიება 
არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებას.

3. ნებისმიერი ზომა, რომელიც არასრულწლოვნის მიმართ საქმის სასამართლოში განხილვის ნაცვლად 
გამოიყენება, არასრულწლოვნის უფლებებისა და სამართლებრივი გარანტიების დაცვას უნდა 
ემსახურებოდეს.

მუხლი 9. პატიმრობა, როგორც უკიდურესი ღონისძიებამუხლი 9. პატიმრობა, როგორც უკიდურესი ღონისძიება

1. დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუ კანონით განსაზღვრული მიზნის 
მიღწევა უფრო მსუბუქი ზომის გამოყენებით არის შესაძლებელი.

2. არასრულწლოვნის დაკავება და დაპატიმრება, მისთვის თავისუფლების შეზღუდვა და თავისუფლების 
აღკვეთა დასაშვებია მხოლოდ როგორც უკიდურესი ღონისძიება, რომელიც შეძლებისდაგვარად მოკლე 
ვადით და რეგულარული გადასინჯვის პირობით უნდა იქნეს გამოყენებული.

მუხლი 10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მუხლი 10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის 
მონაწილეობა მონაწილეობა 

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს აქვს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
პროცესში უშუალოდ ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის უფლება. მას აქვს 
აგრეთვე უფლება, მოუსმინონ და გაითვალისწინონ მისი მოსაზრებები ასაკისა და განვითარების დონის 
შესაბამისად.

2. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის ადვოკატს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის კანონიერი 
წარმომადგენლის წერილობითი თანხმობით, არასრულწლოვნის ნებისგან დამოუკიდებლად შეიტანოს 
საჩივარი ან უარი თქვას მასზე, თუ ეს შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

3. თუ არასრულწლოვნისა და მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის 
მოთხოვნები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, უპირატესობა იმ მოთხოვნას ენიჭება, რომელიც მეტად 
შეესაბამება არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს.

4. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში არასრულწლოვნის მონაწილეობით 
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განხორციელებული ქმედება უნდა შეესაბამებოდეს მისი აღქმისა და გაგების უნარებს.

მუხლი 11. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურების მუხლი 11. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაჭიანურების 
დაუშვებლობადაუშვებლობა

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი ყოველგვარი გაუმართლებელი გაჭიანურების გარეშე 
უნდა მიმდინარეობდეს.

2. სასამართლო ვალდებულია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე პრიორიტეტულად 
განიხილოს.

მუხლი 12. არასრულწლოვნის ნასამართლობამუხლი 12. არასრულწლოვნის ნასამართლობა

1. არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაქარწყლებულად ეთვლება სასჯელის მოხდისთანავე, ხოლო 
პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეღავათი არ მოქმედებს, თუ არასრულწლოვანი 
კვლავ ჩაიდენს დანაშაულს. ასეთ შემთხვევაში არასრულწლოვანს ნასამართლობა გაუქარწყლდება:

ა) პირობით მსჯავრდებისას – გამოსაცდელი ვადის გასვლისთანავე;

ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 6 თვის 
შემდეგ;

გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 
1 წლის შემდეგ;

დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის მოხდიდან 3 წლის 
შემდეგ;

ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებისას – სასჯელის 
მოხდიდან 5 წლის შემდეგ.

მუხლი 13. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობამუხლი 13. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა

1. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცულობა უზრუნველყოფილია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე.

2. არასრულწლოვნის ნასამართლობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაცია 
საჯარო არ არის. დაუშვებელია არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება და გამოქვეყნება, 
გარდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა.

მუხლი 14. არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომამუხლი 14. არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა

1. არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური 
მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები, 
განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომლებიც 
არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის 
შესაძლებლობას იძლევა.

2. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი პირი 
არასრულწლოვანს განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას.

მუხლი 15. არასრულწლოვნის საპროცესო უფლებებიმუხლი 15. არასრულწლოვნის საპროცესო უფლებები

1. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი ბრალდებული/
მსჯავრდებული/გამართლებული და დაზარალებული სარგებლობენ უფასო იურიდიული დახმარების 
უფლებით. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვან მოწმეს ამ 
უფლებით შეუძლია ისარგებლოს, თუ იგი გადახდისუუნაროა.
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2. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი სარგებლობს აგრეთვე 
შემდეგი უფლებებით:

ა) მისი განვითარების შესატყვისი ფორმით ინფორმაციის მიღების უფლებით;

ბ) თარჯიმნის მომსახურების უფასოდ მიღების უფლებით – მისი მიღების საჭიროების შემთხვევაში;

გ) კანონიერი წარმომადგენლის ან საპროცესო წარმომადგენლის თანხლების უფლებით;

დ) საკონსულო დახმარების მიღების უფლებით;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებებით.

კარი IIკარი II

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი
და ამ პროცესის მონაწილე პირებიდა ამ პროცესის მონაწილე პირები

თავი IIIთავი III
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი

პირების სპეციალიზაციაპირების სპეციალიზაცია

მუხლი 16. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაციამუხლი 16. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაცია

1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესს აწარმოებენ მხოლოდ არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პირები, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის 
მე- 2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. თუ არასრულწლოვნის მიმართ საპროცესო 
მოქმედება არასპეციალიზებულმა პირმა განახორციელა, მან ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა 
აცნობოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებულ პირს, რომელმაც უნდა განაგრძოს 
პროცესი, ხოლო არასპეციალიზებული პირი დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოშორდეს არასრულწლოვნის 
მართლმსაჯულების პროცესს.

2. ამ კოდექსის მე-3 მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, გარდა იმავე მუხლის მე-2 
ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირისა, გავლილი 
უნდა ჰქონდეს სპეციალური სწავლება არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკასა და მასთან 
დაკავშირებულ სხვა საკითხებში.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი და ამ პროცესის მონაწილე პირების 
სპეციალიზაციის სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ხოლო 
მოსამართლის შემთხვევაში – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.

მუხლი 17. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვამუხლი 17. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

1. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმეს 
განიხილავს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლე, ხოლო თუ საქმე 
კოლეგიურად განიხილება – სასამართლო კოლეგია, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის, კოლეგიის 
თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.

2. სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში კანონთან კონფლიქტში მყოფი 
არასრულწლოვნის საქმეს განიხილავს სასამართლო პალატა, რომლის სულ მცირე ორი წევრი, მათ შორის, 
პალატის თავმჯდომარე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული მოსამართლეა.

3. თუ დაზარალებული არასრულწლოვანია, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიაში საქმის 
კოლეგიურად განხილვისას, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაეს სასამართლოში 
საქმის განხილვისას კოლეგიის/პალატის შემადგენლობაშია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში 
სპეციალიზებული ერთი მოსამართლე.
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მუხლი 18. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული გამომძიებელი მუხლი 18. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული გამომძიებელი 
და პროკურორიდა პროკურორი

1. არასრულწლოვნის საქმეს იძიებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული 
გამომძიებელი.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე საპროკურორო საქმიანობას ახორციელებს არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პროკურორი.

მუხლი 19. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელიმუხლი 19. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი

1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული პოლიციელი.

2. არასრულწლოვნის მიმართ „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ მოქმედებებს 
ახორციელებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

მუხლი 20. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატიმუხლი 20. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული ადვოკატი

1. არასრულწლოვნის საქმეს აწარმოებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული 
ადვოკატი, რომელიც ვალდებულია კანონით გათვალისწინებულ სხვა საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მისი სპეციალიზაციის დამადასტურებელი, საქართველოს 
ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული ფორმის დოკუმენტი. 

2. იურიდიული დახმარების სამსახურში ფუნქციონირებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში 
სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კანონით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში არასრულწლოვანს პირველი მოთხოვნისთანავე, უმოკლეს ვადაში უზრუნველყოფს 
იურიდიული დახმარებით.

მუხლი 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სხვა პირებიმუხლი 21. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სხვა პირები

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობენ არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში სპეციალიზებული სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი, 
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების პერსონალი და შესაბამისი პატიმრობის 
დაწესებულების პერსონალი.

თავი IVთავი IV

არასრულწლოვანი მოწმე და არასრულწლოვანი დაზარალებულიარასრულწლოვანი მოწმე და არასრულწლოვანი დაზარალებული

მუხლი 22. არასრულწლოვანი მოწმის უფლება-მოვალეობათა არასრულწლოვან მუხლი 22. არასრულწლოვანი მოწმის უფლება-მოვალეობათა არასრულწლოვან 
დაზარალებულზე გავრცელებადაზარალებულზე გავრცელება

არასრულწლოვან დაზარალებულს ენიჭება ამ კოდექსით არასრულწლოვანი მოწმისათვის მინიჭებული 
ყველა უფლება და ეკისრება მისთვის დაკისრებული ყველა მოვალეობა.

მუხლი 23. არასრულწლოვანი მოწმის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა მუხლი 23. არასრულწლოვანი მოწმის ინტერესების დასაცავად არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირებიმართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე პირები

1. მეორეული ვიქტიმიზაციისა და ხელახალი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად საპროცესო 
მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი მოწმე მონაწილეობს, მისი კანონიერი წარმომადგენელი 
ესწრება. არასრულწლოვან მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას ჰყავდეს ადვოკატი. 
თუ არასრულწლოვანი მოწმე გადახდისუუნაროა, მას უფლება აქვს, ისარგებლოს უფასო იურიდიული 
დახმარების უფლებით. საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოფილია ფსიქოლოგის მონაწილეობაც, რის 
თაობაზედაც გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო.

2. სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს 
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უფლება აქვს:

ა) იცოდეს ბრალდებულისათვის წაყენებული ბრალდების არსი;

ბ) იცოდეს არასრულწლოვან მოწმესა და ბრალდებულს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ;

გ) მოთხოვნის შემთხვევაში მიიღოს ინფორმაცია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის 
ღონისძიების თაობაზე და ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ პატიმრობის დაწესებულების/
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დატოვების შესახებ, თუ ამით ბრალდებულს/მსჯავრდებულს 
რეალური საფრთხე არ ემუქრება.

3. საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი 
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი მოწმის კანონიერ წარმომადგენელს აუკრძალოს საპროცესო 
მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები 
მოითხოვს.

მუხლი 24. არასრულწლოვანი მოწმის დაცვის ღონისძიებებიმუხლი 24. არასრულწლოვანი მოწმის დაცვის ღონისძიებები

არასრულწლოვანი მოწმის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად მოსამართლე უფლებამოსილია საკუთარი 
ინიციატივით, არასრულწლოვანი მოწმის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის, ადვოკატის ან პროკურორის 
შუამდგომლობით გამოიტანოს განჩინება:

ა) არასრულწლოვანი მოწმის გამოსახულების ან/და ხმის შემცვლელი მოწყობილობების გამოყენებით, 
გაუმჭვირვალი ეკრანის მიღმა ან დისტანციურად დაკითხვის შესახებ;

ბ) სასამართლო სხდომამდე ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობით არასრულწლოვანი მოწმის 
დაკითხვის და დაკითხვის ვიდეოგადაღების შესახებ;

გ) სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის შესახებ;

დ) ბრალდებულის დროებით სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ არასრულწლოვანი 
მოწმე უარს ამბობს ბრალდებულის თანდასწრებით ჩვენების მიცემაზე ან თუ არსებული გარემოებები 
ცხადყოფს, რომ შეიძლება არასრულწლოვანმა მოწმემ ბრალდებულის თანდასწრებით არ თქვას სიმართლე 
ან მოხდეს მისი მეორეული ვიქტიმიზაცია. ამ შემთხვევაში სავალდებულოა საქმის სასამართლოში 
განხილვაში ბრალდებულის ადვოკატის მონაწილეობა.

მუხლი 25. ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლებამუხლი 25. ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება

განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო არასრულწლოვან დაზარალებულს და მის კანონიერ 
წარმომადგენელს აცნობებს საქმის სასამართლოში განხილვის შედეგებს და განუმარტავს მათ საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნის უფლებას.

კარი IIIკარი III
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესებიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები

თავი Vთავი V
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესებიარასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ზოგადი წესები

მუხლი 26. არასრულწლოვანების დადგენამუხლი 26. არასრულწლოვანების დადგენა

1. თუ პირის სრულწლოვანების საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანება არსებობს, გამომძიებელს, 
პროკურორს ან მოსამართლეს მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით დაუყოვნებლივ 
გამოაქვს დადგენილება/განჩინება არასრულწლოვანების დადგენის შესახებ.

2. პირის ასაკი დგინდება ნებისმიერი ხელმისაწვდომი მტკიცებულების, მათ შორის, ოფიციალური 
დოკუმენტის, სამედიცინო ან სოციალური შემოწმების შედეგად მომზადებული დასკვნის, მშობლისაგან 
ან სხვა პირისაგან მიღებული ცნობის ან სხვა ინფორმაციის საფუძველზე.
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3. თუ გაირკვა, რომ პირი არასრულწლოვანია, მაგრამ მისი სავარაუდო ან ზუსტი ასაკი ვერ დადგინდა, 
ივარაუდება, რომ პირს არ შესრულებია 14 წელი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
მიზნებისათვის, ხოლო 16 წელი − ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მიზნებისათვის, ვიდრე 
საპირისპირო არ დამტკიცდება.

4. თუ არასრულწლოვნის სავარაუდო ასაკი დადგინდა, სისხლისსამართლებრივი /ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობის საკითხის გადაწყვეტისას გაითვალისწინება მისი სავარაუდო ასაკის მინიმალური 
ზღვარი.

მუხლი 27. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშიმუხლი 27. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში

1. ამ კოდექსის მე-14 მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ინდივიდუალური მახასიათებლები 
გაითვალისწინება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე.

2. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ორგანო ინდივიდუალური შეფასების პროცესში 
შეისწავლის არასრულწლოვნის განვითარების დონეს, ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობებს, 
განათლებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ოჯახურ ვითარებას და სხვა გარემოებებს, რომლებიც 
მისი ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და საჭიროებების განსაზღვრის შესაძლებლობას 
იძლევა.

3. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში აისახება არასრულწლოვნის განსაკუთრებული საჭიროებები, 
დანაშაულის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის რისკი და, შესაბამისად, არასრულწლოვნის 
სათანადო განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის რეკომენდებული 
ღონისძიებები.

4. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა სისხლის 
სამართლის პროცესის შემდეგ სტადიებზე:

ა) განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას;

ბ) სასჯელის დანიშვნისას;

გ) საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვისას;

დ) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას;

ე) პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის განხილვისას.

5. პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში შესაძლებელია მომზადდეს და 
გათვალისწინებულ იქნეს სხვა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღების სტადიაზედაც, თუ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობა და ვადები ამის შესაძლებლობას 
იძლევა.

6. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“, „ბ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშს ამზადებს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (შემდგომ − პრობაციის ეროვნული სააგენტო), ხოლო 
ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ სტადიებზე − პენიტენციური 
დეპარტამენტი.

7. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ სტადიებზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის, შინაგან 
საქმეთა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრების ერთობლივი ბრძანებით.

8. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, საჭიროებისამებრ, გაითვალისწინება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. სისხლის სამართლის პროცესის ყოველ მომდევნო 
სტადიაზე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას მხედველობაში მიიღება წინა 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში არსებული ინფორმაცია.

9. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალურ შეფასებას 
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პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს შესაბამისი მოსამართლის 
მიმართვის საფუძველზე.

10. ამ მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალური 
შეფასების განხორციელებისას პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი უფლებამოსილია 
დაუბრკოლებლად შეხვდეს არასრულწლოვან ბრალდებულს და ინდივიდუალური შეფასებისათვის საჭირო 
ინფორმაცია მიიღოს ყველა ფიზიკური პირისაგან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულებისაგან.

მუხლი 28. არასრულწლოვნის დაცვამუხლი 28. არასრულწლოვნის დაცვა

1. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით 
დამოუკიდებლად შეარჩიოს და მოიწვიოს ადვოკატი.

2. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს/გამართლებულს ადვოკატი არ ჰყავს, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მწარმოებელი პირი დაუყოვნებლივ მიმართავს 
იურიდიული დახმარების სამსახურს მისთვის ადვოკატის დაუყოვნებლივ დანიშვნის მოთხოვნით. 

მუხლი 29. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე/საპროცესო მუხლი 29. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე/საპროცესო 
მოქმედებაზე დასწრებისუფლების მქონე პირებიმოქმედებაზე დასწრებისუფლების მქონე პირები

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმე დახურულ სასამართლო სხდომაზე 
განიხილება.

2. არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საპროცესო მოქმედებას ესწრება მისი კანონიერი 
წარმომადგენელი, საჭიროების შემთხვევაში − ფსიქოლოგი, ხოლო ამ კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში 
− აგრეთვე არასრულწლოვნის ადვოკატი, გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე მუხლის მე- 2 ნაწილით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

3. კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო 
გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი უფლებამოსილია არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს 
აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

მუხლი 30. თარჯიმნისა და სხვა მომსახურება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მუხლი 30. თარჯიმნისა და სხვა მომსახურება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
პროცესშიპროცესში

1. არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს თარჯიმნის მომსახურებით, თუ მან არ იცის ან სათანადოდ არ 
იცის სამართალწარმოების ენა ანდა მას არ შეუძლია ილაპარაკოს ამ ენაზე, გარდა საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 121-ე მუხლის მე-2 ნაწილითა და 171-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ შემთხვევაში თარჯიმანი ნებისმიერ 
საპროცესო მოქმედებას ესწრება.

2. არასრულწლოვანს უფლება აქვს, სასამართლო სხდომამდე ან საპროცესო მოქმედებამდე შეხვდეს 
თარჯიმანს, რათა დადგინდეს, ესმით თუ არა მათ ერთმანეთის.

3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
არასრულწლოვანი უფასოდ სარგებლობს აგრეთვე ყველა იმ მომსახურებით, რომლებიც მას საქმის 
გასაცნობად და სამართალწარმოებაში მონაწილეობისათვის ესაჭიროება.

მუხლი 31. საკონსულო დახმარების მიღების უფლებამუხლი 31. საკონსულო დახმარების მიღების უფლება

1. კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, უფლება აქვს, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე ისარგებლოს თავისი ქვეყნის 
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო დაწესებულების წარმომადგენლის დახმარებით.

2. თუ დაკავებული არასრულწლოვანი ან დაპატიმრებული არასრულწლოვანი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, 
მისი დაკავების ან დაპატიმრების შესახებ უმოკლეს ვადაში და ნებისმიერ შემთხვევაში არასრულწლოვნის 
დაკითხვამდე უნდა ეცნობოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. არასრულწლოვნის დაკავების 
ან დაპატიმრების თაობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაუყოვნებლივ ატყობინებს 
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შესაბამისი ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.

3. თუ არასრულწლოვანი იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელსაც საქართველოში დიპლომატიური 
წარმომადგენლობა ან საკონსულო დაწესებულება არ აქვს, ან თუ იგი ლტოლვილის სტატუსის მქონე ან 
მოქალაქეობის არმქონე პირია, მას საშუალება უნდა მიეცეს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
მეშვეობით დაუკავშირდეს იმ ქვეყნის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას, რომელიც მის ინტერესებს 
იცავს, ან ნებისმიერ ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლის ამოცანაც არის ასეთი 
არასრულწლოვნის დაცვა.

მუხლი 32. ერთობლივი საქმიდან არასრულწლოვნის საქმის ცალკე გამოყოფამუხლი 32. ერთობლივი საქმიდან არასრულწლოვნის საქმის ცალკე გამოყოფა

1. თუ არასრულწლოვანს ბრალი ედება იმ დანაშაულის ჩადენაში, რომელშიც სრულწლოვანიც იმხილება, 
არასრულწლოვნის საქმე შეძლებისდაგვარად ცალკე გამოიყოფა და ის სრულწლოვნისაგან განცალკევებით 
გასამართლდება, თუ ამით საქმის გარემოებების ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ გამოკვლევას არსებითი 
დაბრკოლება არ შეექმნება.

2. არასრულწლოვანი სარგებლობს ამ კოდექსით დადგენილი გარანტიებით.

მუხლი 33. არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამოძახებამუხლი 33. არასრულწლოვანი ბრალდებულის გამოძახება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული გამოძახებული უნდა იქნეს მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან 
იმ დაწესებულების ხელმძღვანელის მეშვეობით, რომელშიც მოთავსებულია არასრულწლოვანი, ხოლო 
არასრულწლოვანი მოწმე/არასრულწლოვანი დაზარალებული − მისი კანონიერი წარმომადგენლის 
მეშვეობით.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატს ან კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა ან ეგზავნება 
არასრულწლოვანი ბრალდებულის უწყების ასლი.

მუხლი 34. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალის, სპეციალური საშუალებისა და მუხლი 34. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალის, სპეციალური საშუალებისა და 
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შეზღუდვაცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შეზღუდვა

1. აკრძალულია ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენება არასრულწლოვნის დაკავებისას, 
სასამართლოში წარდგენისას, მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების ან სასჯელის აღსრულებისას, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც არასრულწლოვნის დასაკავებლად, მის მიერ თვითდაზიანების ან/და სხვებისთვის 
ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად ყველა სხვა საშუალება გამოყენებულია, მაგრამ უშედეგოდ, 
და კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზანი სხვა, ნაკლები ზიანის გამომწვევი საშუალებით ვერ 
მიიღწევა.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ძალისა და სპეციალური საშუალების 
სახით დასაშვებია მხოლოდ ფიზიკური ძალის და ხელბორკილისა და შებორკვის სხვა საშუალების 
გამოყენება, ხოლო ჯგუფური დაუმორჩილებლობის ან/და მასობრივი არეულობის აღსაკვეთად, თავდასხმის 
მოსაგერიებლად და შეიარაღებული პირის დასაკავებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე რეზინის 
ხელკეტი, შესაბოჭი ბადე, ცრემლსადენი გაზი ან/და წყალსატყორცნი.

3. არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ძალა და სპეციალური საშუალება:

ა) გამოყენებული უნდა იქნეს შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით;

ბ) გამოყენებული უნდა იქნეს კანონით განსაზღვრული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და, შესაბამისად, 
გარემოებების თანაზომიერი უნდა იყოს;

გ) გამოყენებული არ უნდა იქნეს დამამცირებელი ან ღირსების შემლახავი ფორმით.

4. აკრძალულია არასრულწლოვნის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც იგი შეიარაღებულია და პირდაპირ, უშუალო და იმწუთიერ საფრთხეს უქმნის 
მესამე პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და სხვა საშუალებებით ამ საფრთხის თავიდან აცილება 
შეუძლებელია. პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან არასრულწლოვნის გაქცევისას 
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება დაუშვებელია.

5. პირი, რომელმაც ამ მუხლის საფუძველზე ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ 
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დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის უშუალო უფროსს და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი დაწესებულების 
ხელმძღვანელს. ამ პირის უშუალო უფროსი დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის 
სამედიცინო შემოწმებას.

6. პირი, რომელმაც ძალა ან/და სპეციალური საშუალება გამოიყენა, ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ადგენს 
ოქმს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამ ოქმში აღინიშნება გამოყენებული ძალა ან/
და სპეციალური საშუალება, მისი გამოყენების დასაბუთება და სხვა მონაცემები.

7. ძალისა და სპეციალური საშუალების გამოყენების თითოეული შემთხვევა აღირიცხება შესაბამისი 
დაწესებულების ოფიციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში და ხელმისაწვდომია არასრულწლოვნისათვის, მისი 
კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატისათვის, აგრეთვე სასამართლოსათვის და იმ ორგანოსათვის, 
რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. სპეციალური საშუალების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ სპეციალურად უფლებამოსილ პირს, 
რომელსაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება.

კარი IVკარი IV

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება 
და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესიდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი

საქმის სასამართლოში განხილვამდესაქმის სასამართლოში განხილვამდე

თავი VIთავი VI

არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებაარასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება

მუხლი 35. არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან მუხლი 35. არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან 
გათავისუფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამოგათავისუფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო

პირი თავისუფლდება არასრულწლოვანების პერიოდში ჩადენილი დანაშაულისათვის 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ გავიდა:

ა) 1 წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება 
2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

გ) 5 წელი მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან;

დ) 12 წელი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან.

მუხლი 36. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი მუხლი 36. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი 
განაჩენის ხანდაზმულობის გამოგანაჩენის ხანდაზმულობის გამო

არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში შესული 
გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა:

ა) 1 წელში იმ დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას, რომლისთვისაც საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ 
აღემატება 2 წლით თავისუფლების აღკვეთას;

ბ) 3 წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

გ) 5 წელში მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას;

დ) 7 წელში განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას.
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მუხლი 37. არასრულწლოვნის შეზღუდული შერაცხადობამუხლი 37. არასრულწლოვნის შეზღუდული შერაცხადობა

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან შეიძლება გათავისუფლდეს არასრულწლოვანი, 
რომელიც დანაშაულის ჩადენის დროს შეზღუდული შერაცხადობის მდგომარეობაში იმყოფებოდა.

მუხლი 38. განრიდებამუხლი 38. განრიდება

1. თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული 
ჩაიდინა, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა და ფასდება, უზრუნველყოფს თუ 
არა განრიდება არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან 
აცილებას.

2. პროკურორი უფლებამოსილია ამ თავით დადგენილი წესით მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება 
სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტისა 
და განრიდების შესახებ.

3. პროკურორის მიერ განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლოს მიერ საკუთარი 
ინიციატივით განრიდების გამოსაყენებლად საქმის განხილვისას ან განრიდების გამოყენების შესახებ 
მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის განხილვისას 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, დანაშაულისშემდგომი ქცევა, არასრულწლოვნის მიერ წარსულში 
ჩადენილი დანაშაული და ამ კოდექსის 27-ე მუხლის შესაბამისად მომზადებული ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიში.

მუხლი 39. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანომუხლი 39. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო

1. წინასასამართლო სხდომამდე განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი. 

2. განრიდება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე საქმის სასამართლოში წარმართვის შემდეგ. სასამართლო 
უფლებამოსილია განრიდების გამოსაყენებლად საკუთარი ინიციატივით ან მხარის დასაბუთებული 
შუამდგომლობის საფუძველზე საქმე დაუბრუნოს პროკურორს, რომელიც არასრულწლოვან ბრალდებულს 
განრიდებას შესთავაზებს და, მისი თანხმობის შემთხვევაში, მიიღებს გადაწყვეტილებას განრიდების 
შესახებ. ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე სასამართლო მეორე მხარის პოზიციასაც ისმენს.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია 
არასრულწლოვანთან გააფორმოს ხელშეკრულება განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ. 
არასრულწლოვნის მიმართ განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის პროგრამის გამოყენების წესი, აგრეთვე 
მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პირობები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის 
მინისტრის ბრძანებით. ამ ხელშეკრულების მოქმედების მაქსიმალური ვადა 1 წელია.

4. არასრულწლოვნისთვის განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში დგება გასაუბრების ოქმი, რომელშიც 
აღინიშნება განრიდებაზე უარის თქმის მიზეზი. ამ ოქმს ხელს აწერენ პროკურორი და არასრულწლოვანი 
ან/და მისი კანონიერი წარმომადგენელი.

5. პროკურორის მიერ განრიდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში არასრულწლოვანს, მის კანონიერ 
წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, განრიდების მოთხოვნით ზემდგომ პროკურორს მიმართოს.

მუხლი 40. განრიდების გამოყენების წინაპირობებიმუხლი 40. განრიდების გამოყენების წინაპირობები

განრიდების გამოყენება შესაძლებელია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

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;
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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 გამოხატავენ.

მუხლი 41. არასრულწლოვნის გარანტიები განრიდების დროსმუხლი 41. არასრულწლოვნის გარანტიები განრიდების დროს

1. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს 
და ადვოკატს უნდა მიეწოდოთ დეტალური ინფორმაცია განრიდების არსის, გამოყენების წესის, 
ხანგრძლივობის, შესაძლო პირობების და განრიდების ღონისძიებების შეუსრულებლობის შედეგების 
შესახებ.

2. არასრულწლოვანს ზეპირად და წერილობით განემარტება, რომ განრიდებაზე თანხმობა ნებაყოფლობითია 
და მას უფლება აქვს, ნებისმიერ სტადიაზე უარი თქვას განრიდებაზე.

3. განრიდების პროცესში არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის აღიარება და მის შესახებ მოპოვებული 
ინფორმაცია არ შეიძლება სასამართლოში მის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული.

მუხლი 42. განრიდების ღონისძიებებიმუხლი 42. განრიდების ღონისძიებები

1. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით შეიძლება გათვალისწინებულ 
იქნეს შემდეგი ღონისძიებები:

ა) არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება;

ბ) აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება, მათ შორის, განრიდება-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 განთავსება.

2. არასრულწლოვნის მიმართ ერთდროულად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განრიდების რამდენიმე 
ღონისძიება. განრიდების ღონისძიებები განისაზღვრება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის 
საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. განრიდების ღონისძიება გონივრული და ჩადენილი დანაშაულის თანაზომიერი უნდა იყოს. განრიდების 
პროცესში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის დაკისრება, რომელიც იწვევს მისი 
ღირსებისა და პატივის შელახვას, ნორმალური სასწავლო პროცესისაგან და ძირითადი სამუშაოსაგან მის 
მოწყვეტას, ზიანს აყენებს მის ფიზიკურ ან/და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

4. დაუშვებელია ჩადენილი ქმედებისათვის კანონით გათვალისწინებულ მინიმალურ სანქციაზე მკაცრი 
განრიდების ღონისძიების გამოყენება.

მუხლი 43. არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილებამუხლი 43. არასრულწლოვნის წერილობითი გაფრთხილება

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

მუხლი 44. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიებამუხლი 44. აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება

აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიება შეიძლება მოიცავდეს არასრულწლოვნის განრიდება- 
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მედიაციის პროგრამაში ჩართვას, მის მიერ საზოგადოებისათვის სასარგებლო სამუშაოს უსასყიდლოდ 
შესრულებას ან/და სხვა პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი 
დანაშაულის შედეგების გამოსწორებას.

მუხლი 45. არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრებამუხლი 45. არასრულწლოვნისთვის მოვალეობის დაკისრება

1. 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-რეაბილიტაციას.

2. 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 აცილებას.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებების კონტროლს უზრუნველყოფს პრობაციის ეროვნული 
სააგენტო.

მუხლი 46. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსებამუხლი 46. არასრულწლოვნის მინდობით აღსაზრდელად განთავსება

1. 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.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული განრიდების ღონისძიების განხორციელების პროცესში 
შესაძლებელია არასრულწლოვნის მშობლების ჩართვაც, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესებს.

მუხლი 47. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების მუხლი 47. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების 
შესრულება შესრულება 

თუ არასრულწლოვანი შეასრულებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულებით 
მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას სისხლის სამართლის საქმეზე 
გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.

მუხლი 48. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების მუხლი 48. განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ ხელშეკრულების 
შეუსრულებლობაშეუსრულებლობა

1. განრიდების ღონისძიების შესრულებას ზედამხედველობს ამ კოდექსის 45-ე მუხლის მე-3 ნაწილში 
მითითებული დაწესებულების წარმომადგენელი. თუ არასრულწლოვანი განრიდების ღონისძიებას 
განზრახ არ ასრულებს, ამის შესახებ სოციალური მუშაკი აცნობებს პროკურორს, რომელიც, აღნიშნულისა 
და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, არასრულწლოვნის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის და 
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სოციალური მუშაკის მოსაზრებების მოსმენის შემდეგ აუქმებს ან ძალაში ტოვებს განრიდების შესახებ 
გადაწყვეტილებას, ცვლის განრიდების ღონისძიებას ან/და აგრძელებს განრიდების ხელშეკრულების 
ვადას.

2. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში პროკურორი უფლებამოსილია 
დასაბუთებული დადგენილებით გააუქმოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი დევნის 
არდაწყების ან დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და ახალი დასაბუთებული 
დადგენილებით დაიწყოს ან განაახლოს სისხლისსამართლებრივი დევნა.

3. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ 
განრიდების ღონისძიების შესასრულებლად განხორციელებული მოქმედებები სასჯელის დანიშვნისას 
გაითვალისწინება.

თავი VIIთავი VII

არასრულწლოვნის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნაარასრულწლოვნის დაკავება, გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა

მუხლი 49. შეტყობინება არასრულწლოვნის დაკავებისთანავემუხლი 49. შეტყობინება არასრულწლოვნის დაკავებისთანავე

1. 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.

2. არასრულწლოვნის დამკავებელი პირი, გამომძიებელი, პროკურორი არასრულწლოვნის სამართალდამცავ 
ორგანოში მიყვანისთანავე მის კანონიერ წარმომადგენელს აცნობებს არასრულწლოვნის დაკავების შესახებ 
და მის ადგილსამყოფელს და განუმარტავს არასრულწლოვნის დაკავების მიზეზს და საქართველოს 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 38-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ უფლებებს.

3. თუ არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, პოლიციის 
დაწესებულების ან სხვა სამართალდამცავი ორგანოს შესაბამისი თანამშრომელი ამის შესახებ დაუყოვნებლივ 
ატყობინებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს. 

მუხლი 50. პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობამუხლი 50. პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის მონაწილეობა

1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გამომძიებლის, პროკურორის, მოსამართლის მიმართვის 
საფუძველზე საპროცესო წარმომადგენლად ასახელებს თავისი თანამშრომლის კანდიდატურას. 
გამომძიებელი, პროკურორი, მოსამართლე საპროცესო წარმომადგენლად ნიშნავს მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს ან სხვა სანდო პირს, თუ:

ა) პროცესში კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობა არასრულწლოვნის სამართალდამცავ ორგანოში 
მიყვანიდან 1 საათის განმავლობაში შეუძლებელია;

ბ) არასრულწლოვანი არ ცხოვრობს კანონიერ წარმომადგენელთან ან/და უარს აცხადებს მასთან 
დაკავშირებაზე ან პროცესში მის მონაწილეობაზე;

გ) კანონიერი წარმომადგენელი არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების საწინააღმდეგოდ 
მოქმედებს;

დ) არასრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლია ან 
თვითმხილველია;

ე) კანონიერი წარმომადგენელი იმავე დანაშაულის ჩადენაშია ბრალდებული;

ვ) კანონიერი წარმომადგენელი ხელმიუწვდომელია.

2. დაუშვებელია ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლის სამართალწარმოების პროცესში 
არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენლად იმ პირის ჩართვა, რომელიც სავარაუდო მოძალადეა ან 
რომლის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით არსებობს ეჭვი ამ პირსა და მოძალადე ოჯახის წევრს შორის 
არსებული ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე ან ინტერესთა კონფლიქტის სხვა შემთხვევაში, 
აგრეთვე მისთვის/მათთვის არასრულწლოვნის მიერ მიცემული ჩვენების (გამოკითხვის ოქმის, ახსნა-
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განმარტების) გაცნობა და გადაცემა.

3. სხვა სანდო პირი საპროცესო წარმომადგენლად ინიშნება არასრულწლოვნის მოსაზრების 
გათვალისწინებით.

4. საპროცესო წარმომადგენელი უფლებამოსილია:

ა) პროცესის მწარმოებელი ორგანოს თანამდებობის პირთან გამოთქვას მოსაზრება არასრულწლოვნის 
საჭიროებების შესახებ;

ბ) ურთიერთობა ჰქონდეს არასრულწლოვნის ახლო ნათესავთან, ადვოკატთან და მეგობართან;

გ) არასრულწლოვანს აცნობოს ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიური ან სოციალური მომსახურებისა 
და მისი მიღების ხელმისაწვდომი საშუალებების შესახებ;

დ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საპროცესო სტატუსის, მის მიერ ჩვენების მიცემის 
მნიშვნელობის, ხანგრძლივობისა და ფორმის, აგრეთვე დაკითხვის ჩატარების წესის შესახებ;

ე) არასრულწლოვანს აცნობოს სასამართლო მოსმენის დრო და ადგილი, აგრეთვე სხვა შესაბამისი 
მოქმედებების ჩატარების და დაცვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებების შესახებ;

ვ) არასრულწლოვანს მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიმართ გამოტანილი საპროცესო გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების წესის შესახებ;

ზ) არასრულწლოვნის დასახმარებლად განახორციელოს სხვა მოქმედებები.

მუხლი 51. დაკავებული არასრულწლოვნის დროებითი მოთავსების იზოლატორში მუხლი 51. დაკავებული არასრულწლოვნის დროებითი მოთავსების იზოლატორში 
ყოფნის პირობებიყოფნის პირობები

დაკავებული არასრულწლოვანი დროებითი მოთავსების იზოლატორში სრულწლოვანთაგან 
განცალკევებით თავსდება. მდედრობითი სქესისა და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები ერთმანეთისგან 
განცალკევებით თავსდებიან.

მუხლი 52. არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვამუხლი 52. არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვა

1. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, არასრულწლოვნის გამოკითხვისას და დაკითხვისას 
მოქმედებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესი, მაგრამ არ 
გაითვალისწინება იმავე კოდექსის 332-ე მუხლის დებულებები.

2. არასრულწლოვანი შეიძლება დაიკითხოს, თუ მას შეუძლია სიტყვიერად ან სხვა ფორმით გადმოსცეს 
საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაცია.

3. არასრულწლოვნის დაკითხვა მისი კანონიერი წარმომადგენლისა და ადვოკატის თანდასწრებით ტარდება. 
საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოფილია ფსიქოლოგის მონაწილეობაც. თუ არასრულწლოვანი სექსუალური 
ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის მოწმეა ან მსხვერპლია, მისი დაკითხვისას შეიძლება 
განხორციელდეს აუდიო- ან ვიდეოჩაწერა. სასამართლო სხდომაზე შესაძლებელია არასრულწლოვნის 
მიერ მიცემული ჩვენების აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერის მოსმენა (დემონსტრირება).

4. 14 წლამდე ასაკის პირის დაკითხვა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ მისი კანონიერი წარმომადგენლის 
თანხმობითა და თანდასწრებით. კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, გამოთქვას თავისი მოსაზრება 
და სასამართლოს ნებართვით დააზუსტოს 14 წლამდე ასაკის პირისათვის დასმული შეკითხვა. 14 წლამდე 
ასაკის მოწმეს განუმარტავენ მის მოვალეობას, თქვას მხოლოდ სიმართლე, მაგრამ არ აფრთხილებენ 
ჩვენების მიცემაზე უარის თქმისათვის, ცრუ ჩვენების და არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებების 
მიცემისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე.

5. არასრულწლოვნის დაკითხვისას შესვენებისათვის შესაფერისი ინტერვალის დასადგენად მოსამართლე 
ითვალისწინებს არასრულწლოვნის ასაკს, განვითარების დონეს და სხვა გარემოებებს. თუ არასრულწლოვანი 
სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობის მოწმეა ან მსხვერპლია, დაკითხვათა 
რაოდენობა შეძლებისდაგვარად შეზღუდული უნდა იყოს და სისხლის სამართლის პროცესის მიზნების 
მიღწევის აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული.



249249

6. არასრულწლოვანი არ შეიძლება დაიკითხოს 22:00 საათიდან 08:00 საათამდე.

7. არასრულწლოვანი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაფერისი საკვებითა და სასმელი წყლით არანაკლებ 
ყოველ 4 საათში ერთხელ, 08:00 საათიდან 22:00 საათამდე, აგრეთვე საპირფარეშოთი შეუზღუდავად 
სარგებლობის უფლებით.

8. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი დაზარალებული მონაწილეობს, მისი კანონიერი 
წარმომადგენელი და ადვოკატი ესწრებიან. საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოფილია ფსიქოლოგის 
მონაწილეობაც.

9. საპროცესო მოქმედებას, რომელშიც არასრულწლოვანი მოწმე მონაწილეობს, მისი კანონიერი 
წარმომადგენელი ესწრება. არასრულწლოვან მოწმეს უფლება აქვს, საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას 
ჰყავდეს ადვოკატი. თუ არასრულწლოვანი მოწმე გადახდისუუნაროა, მას უფლება აქვს, ისარგებლოს 
უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოფილია ფსიქოლოგის 
მონაწილეობაც.

10. საქმის სასამართლოში განხილვისას მოსამართლე, ხოლო გამოძიების სტადიაზე – პროკურორი 
უფლებამოსილია არასრულწლოვანი მოწმის/არასრულწლოვანი დაზარალებულის კანონიერ 
წარმომადგენელს განჩინებით/დადგენილებით აუკრძალოს საპროცესო მოქმედებაზე დასწრება მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ ამას არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები მოითხოვს.

11. ოჯახურ დანაშაულთან დაკავშირებით დაუშვებელია არასრულწლოვანი მოწმისა და არასრულწლოვანი 
დაზარალებულის დაკითხვა, აგრეთვე დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის გამოცემისას ოჯახში ძალადობის 
არასრულწლოვანი მსხვერპლის გამოკითხვა (მისგან ახსნა-განმარტების მიღება) მოძალადე მშობლის/
მშობლების თანდასწრებით.

მუხლი 53. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებანიმუხლი 53. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თავისებურებანი

1. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის სხეულის შიგნით შემოწმებას 
ან მისი სხეულიდან ნივთის ამოღებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს 
განჩინებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვნის ჯანმრთელობას ან სიცოცხლეს საფრთხე 
ემუქრება. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 112-ე 
მუხლის მე-5 ნაწილით დადგენილი წესი.

2. არასრულწლოვნის სხეულიდან ნივთის ამოღება უნდა განხორციელდეს სამედიცინო საქმიანობის 
ლიცენზიის/ნებართვის მქონე დაწესებულებაში სერტიფიცირებული, იმავე სქესის ექიმის ან ექთნის 
მონაწილეობით და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის 
შემთხვევაში – აგრეთვე ადვოკატის თანდასწრებით.

3. ჩხრეკა და სხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც არასრულწლოვნის ნაწილობრივ ან მთლიანად 
გაშიშვლებას გულისხმობს, შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ სასამართლოს განჩინებით, არასრულწლოვნის 
კანონიერი წარმომადგენლის, ხოლო არასრულწლოვნის სურვილის შემთხვევაში – აგრეთვე ადვოკატის 
თანდასწრებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 112-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობა.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედების 
ჩამტარებელი პირი იმავე სქესის უნდა იყოს, რომელი სქესისაც არის არასრულწლოვანი.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკითხს მოსამართლე წყვეტს 
ზეპირი მოსმენის გარეშე, შესაბამისი შუამდგომლობის შეტანიდან არაუგვიანეს 12 საათისა. 

6. მოსამართლის განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) მისი შედგენის თარიღი და ადგილი;

ბ) სასამართლოს დასახელება, მოსამართლის სახელი და გვარი;

გ) პირი, რომელმაც სასამართლოს შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა;

დ) არასრულწლოვანი, რომლის მიმართაც საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს;
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ე) სავარაუდო დანაშაულის ფაქტობრივი გარემოებები;

ვ) საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთება;

ზ) ჩხრეკის ან ამოღების დროს აღმოსაჩენი და ამოსაღები სავარაუდო საგანი, ნივთი, ნივთიერება ან სხვა 
ობიექტი და მისი გვარეობითი ნიშნები;

თ) წინააღმდეგობის გაწევისას იძულების პროპორციული ზომის გამოყენების უფლება;

ი) განჩინების მოქმედების ვადა;

კ) პირი ან ორგანო, რომელმაც განჩინება უნდა შეასრულოს;

ლ) მოსამართლის ხელმოწერა (მათ შორის, ელექტრონული).

7. თუ არასრულწლოვანი თანახმა არ არის, რომ ამ მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში საგამოძიებო მოქმედებებს მისი კანონიერი წარმომადგენელი ესწრებოდეს, ან თუ 
მისი დასწრება შეუძლებელია, საგამოძიებო მოქმედებებს ესწრება შესაბამისი სქესის საპროცესო 
წარმომადგენელი.

კარი Vკარი V

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაარასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა
და აღკვეთის ღონისძიებებიდა აღკვეთის ღონისძიებები

თავი VIIIთავი VIII

არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაარასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა

მუხლი 54. არასრულწლოვნის პირველი წარდგენა სასამართლოშიმუხლი 54. არასრულწლოვნის პირველი წარდგენა სასამართლოში

არასრულწლოვნის დაკავების შემდეგ შეძლებისდაგვარად მალე, მაგრამ არაუგვიანეს 48 საათისა, 
პროკურორი გამოძიების ადგილის მიხედვით მაგისტრატ მოსამართლეს წარუდგენს შუამდგომლობას 
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ.

მუხლი 55. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში სამართლიანი და სწრაფი განხილვის მუხლი 55. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში სამართლიანი და სწრაფი განხილვის 
უფლებაუფლება

1. დანაშაულის 1 შემთხვევის გამო წინასასამართლო სხდომის დაწყებამდე არასრულწლოვანი 
ბრალდებულად შეიძლება ცნობილი იყოს არაუმეტეს 6 თვისა, თუ ამ ვადის გასვლამდე მისთვის 
დანაშაულის სხვა შემთხვევის გამო ახალი ბრალდება არ წაუყენებიათ.

2. არასრულწლოვნის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად 
ცნობიდან 2 კვირის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი გამოაქვს ზეპირი მოსმენით, სააპელაციო 
საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 1 თვის ვადაში.

3. არასრულწლოვნის საქმეზე საკასაციო სასამართლოს სხდომა იმართება საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 
2 კვირის ვადაში. საკასაციო სასამართლოს საკასაციო საჩივარზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილება გამოაქვს 
საკასაციო სასამართლოში საჩივრის დასაშვებად ცნობიდან 3 თვის ვადაში.

მუხლი 56. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაში მონაწილეობამუხლი 56. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაში მონაწილეობა

1. არასრულწლოვნის საქმის განხილვაში მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით სასამართლო:

ა) უზრუნველყოფს, რომ საქმის სასამართლოში განხილვა არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარების 
შესაბამისად მიმდინარეობდეს;
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ბ) სხდომებს შორის გონივრული ინტერვალით აცხადებს შესვენებას არასრულწლოვნის ასაკის, 
ჯანმრთელობის, განვითარების და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვა მის დაუსწრებლად, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც ის თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას და სხდომის გადადება საქმის 
გონივრულ ვადაში განხილვას შეუძლებელს გახდის.

მუხლი 57. არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობამუხლი 57. არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობა

არასრულწლოვნის მიერ ბრალის აღიარების დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო სხვა, 
შესაბამის გარემოებებთან ერთად ითვალისწინებს არასრულწლოვნის აღქმისა და გაგების უნარებს, 
დაკითხვის ხანგრძლივობას, გაურკვევლობის ან შესაძლო დაპატიმრების შიშს.

მუხლი 58. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესზე დასწრების უფლების შეზღუდვამუხლი 58. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესზე დასწრების უფლების შეზღუდვა

1. სასამართლოს უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით გამოიტანოს განჩინება 
არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ, თუ ეს გადაწყვეტილება 
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომაზე 
დაუსწრებლობის ხანგრძლივობა შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადით უნდა განისაზღვროს.

2. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების გამოტანისთანავე 
მოსამართლე განუმარტავს მხარეებს იმავე სასამართლო სხდომაზე მისი გასაჩივრების უფლებას, რომელიც 
იწვევს მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესის შეჩერებას.

3. არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზში დაბრუნების შემდეგ სასამართლო შესაბამისი 
ფორმითა და მოცულობით განუმარტავს არასრულწლოვანს მისი არყოფნისას გამოკვლეული 
მტკიცებულებების შინაარსს.

4. მოსამართლის მიერ არასრულწლოვნის სასამართლო სხდომის დარბაზიდან გაყვანის შესახებ განჩინების 
გამოტანის მიუხედავად, არასრულწლოვანი ბრალდებულის ადვოკატი და კანონიერი წარმომადგენელი 
სასამართლო სხდომას ყოველთვის ესწრებიან.

მუხლი 59. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვის სხვა თავისებურებებიმუხლი 59. არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვის სხვა თავისებურებები

1. არასრულწლოვნის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში სასამართლო აცხადებს, 
რომ არასრულწლოვანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი, და მას განაჩენში შეაქვს საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 272-ე მუხლის, 273-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 274-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტებისა და მე-2 ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი გარემოებები. ამასთანავე, 
გამამტყუნებელი განაჩენის გამოცხადებისთანავე სასამართლო სხდომის თავმჯდომარე ნიშნავს სასჯელის 
დანიშვნის სხდომის თარიღს. სასჯელის დანიშვნის სხდომა უნდა გაიმართოს გამამტყუნებელი განაჩენის 
გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 7 დღისა.

2. სასჯელის დანიშვნის სხდომაზე მოსამართლეს გამოაქვს საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“–„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 
გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც, გამოტანილი გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამამტყუნებელ განაჩენში 
შეაქვს იმავე მუხლის და 273-ე და 274-ე მუხლების სხვა მოთხოვნების შესაბამისი გარემოებები.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულის საქმე ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით არ განიხილება.

თავი IXთავი IX

აღკვეთის ღონისძიებებიაღკვეთის ღონისძიებები

მუხლი 60. აღკვეთის ღონისძიებებიმუხლი 60. აღკვეთის ღონისძიებები

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი 
თავდებობა, გირაო, პატიმრობა.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებასთან ერთად შეიძლება გამოყენებულ 
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იქნეს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 
გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

მუხლი 61. მეთვალყურეობაში გადაცემამუხლი 61. მეთვალყურეობაში გადაცემა

1. არასრულწლოვნის მშობლის, სხვა ახლო ნათესავის, მეურვის ან მზრუნველის ან სპეციალური საბავშვო 
დაწესებულების ადმინისტრაციის მეთვალყურეობაში გადაცემის მიზანია, აღნიშნულ პირთაგან ერთ-
ერთმა ან ადმინისტრაციამ იკისროს არასრულწლოვნის გამომძიებელთან, პროკურორთან, სასამართლოში 
გამოცხადებისა და სათანადო ქცევის წერილობითი ვალდებულება.

2. არასრულწლოვნის ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით მეთვალყურეობაში გადაცემა 
შეიძლება მხოლოდ არასრულწლოვნისა და იმ პირის თანხმობით, რომელსაც ის მეთვალყურეობაში 
გადაეცემა. ამ პირს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს უარი თქვას არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაზე, 
თუ მიიჩნევს, რომ ვერ უზრუნველყოფს მის სათანადო ქცევას.

3. პირს, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობს, ხელწერილის ჩამორთმევისას უნდა გააცნონ 
არასრულწლოვნისათვის წაყენებული ბრალდებისთვის მოსალოდნელი სასჯელის სახე და ზომა და 
პასუხისმგებლობა, რომელიც მას დაეკისრება, თუ არასრულწლოვანი, რომელსაც ის მეთვალყურეობს, არ 
შეასრულებს სათანადო ქცევის ვალდებულებას.

4. არასრულწლოვნის მეთვალყურეობის ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სასამართლოს 
უფლება აქვს, მხარის შუამდგომლობით პირი, რომელიც არასრულწლოვანს მეთვალყურეობდა, 
დააჯარიმოს 100-დან 500 ლარამდე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ვალდებულების შეუსრულებლობას 
ობიექტური მიზეზი ჰქონდა.

მუხლი 62. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებმუხლი 62. შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ

შეთანხმება გაუსვლელობისა და სათანადო ქცევის შესახებ არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მის მიერ ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის ჩადენის 
შემთხვევაში.

მუხლი 63. გირაომუხლი 63. გირაო

გირაოს თანხის ოდენობა განისაზღვრება არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაულის 
სიმძიმის და მისი ქონებრივი შესაძლებლობის გათვალისწინებით. გირაოს თანხა შეიძლება ნებისმიერი 
ოდენობით განისაზღვროს.

მუხლი 64. პატიმრობამუხლი 64. პატიმრობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ პატიმრობის, როგორც უკიდურესი ღონისძიების, გამოყენება 
დასაშვებია შემდეგ გარემოებათა ერთობლიობისას:

ა) სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების 
აღკვეთა;

ბ) პატიმრობა ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული 
არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმალვა, მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ან 
მტკიცებულებების მოპოვებისათვის ხელის შეშლა ან ახალი დანაშაულის ჩადენა;

გ) მიზანი, რომელსაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობა ემსახურება, აღემატება მისი 
თავისუფლების ინტერესს.

2. თუ არასრულწლოვანი ბრალდებული პატიმარია, წინასასამართლო სხდომამდე მისი პატიმრობის საერთო 
ვადა არ უნდა აღემატებოდეს მისი დაკავებიდან 40 დღეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ არასრულწლოვანი 
ბრალდებული უნდა გათავისუფლდეს პატიმრობიდან. თუ აღნიშნულ ვადაში წინასასამართლო სხდომა 
ვერ ჩატარდა, ის ტარდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.

3. თუ არასრულწლოვან ბრალდებულს პატიმრობა აქვს შეფარდებული, მოსამართლე ვალდებულია 
პირველივე წინასასამართლო სხდომაზე თავისი ინიციატივით განიხილოს პატიმრობის ძალაში დატოვების 
აუცილებლობის საკითხი, მიუხედავად იმისა, დააყენა თუ არა მხარემ შუამდგომლობა პატიმრობის 
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შეცვლის ან გაუქმების შესახებ. ამის შემდეგ მოსამართლე ვალდებულია თავისი ინიციატივით, ყოველ 20 
დღეში ერთხელ მაინც განიხილოს პატიმრობის ძალაში დატოვების აუცილებლობის საკითხი. პატიმრობის 
გაგრძელების, შეცვლის ან გაუქმების საკითხის განხილვისას მტკიცების ტვირთი ბრალდების მხარეს 
ეკისრება.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებულის პატიმრობის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს.

კარი VIკარი VI

არასრულწლოვნის სასჯელიარასრულწლოვნის სასჯელი

თავი Xთავი X

არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები, პირობითი მსჯავრიარასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები, პირობითი მსჯავრი

მუხლი 65. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანიმუხლი 65. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი

არასრულწლოვნისთვის დანიშნული სასჯელის მიზანია არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაცია და ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება.

მუხლი 66. არასრულწლოვნის სასჯელის სახეებიმუხლი 66. არასრულწლოვნის სასჯელის სახეები

არასრულწლოვნის სასჯელის სახეებია:

ა) ჯარიმა;

ბ) შინაპატიმრობა;

გ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა;

დ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა;

ე) თავისუფლების შეზღუდვა;

ვ) ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა.

მუხლი 67. არასრულწლოვნის ძირითადი და დამატებითი სასჯელებიმუხლი 67. არასრულწლოვნის ძირითადი და დამატებითი სასჯელები

1. არასრულწლოვანს თავისუფლების შეზღუდვა და ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს 
მხოლოდ ძირითად სასჯელად.

2. არასრულწლოვანს ჯარიმა, შინაპატიმრობა, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა შეიძლება დაენიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით სასჯელად.

3. ძირითად სასჯელთან ერთად შეიძლება მხოლოდ 1 დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.

4. არასრულწლოვანს სასჯელთან ერთად შეიძლება დაენიშნოს ამ კოდექსის 42-ე მუხლის პირველი 
ნაწილით გათვალისწინებული 1 ან რამდენიმე ღონისძიება.

მუხლი 68. ჯარიმამუხლი 68. ჯარიმა

1. არასრულწლოვანს ჯარიმა შეიძლება დაენიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს დამოუკიდებელი 
შემოსავალი კანონიერი საქმიანობიდან.

2. არასრულწლოვნისთვის ჯარიმის დანიშვნისას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით 
დადგენილი მინიმალური ოდენობა ნახევრდება.
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მუხლი 69. შინაპატიმრობამუხლი 69. შინაპატიმრობა

1. შინაპატიმრობა ნიშნავს არასრულწლოვნისთვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის 
საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას.

2. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ენიშნება 6 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

3. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა შეიძლება დაენიშნოს ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩადენის 
შემთხვევაში.

4. არასრულწლოვანს შინაპატიმრობა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს 
ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

5. შინაპატიმრობა, როგორც წესი, აღსრულდება ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების 
გამოყენებით. ელექტრონული ზედამხედველობის გამოუყენებლობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
პრობაციის ეროვნული სააგენტო.

მუხლი 70. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევამუხლი 70. საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა

არასრულწლოვანს საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ენიშნება 1-დან 3 წლამდე ვადით.

მუხლი 71. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომამუხლი 71. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა

1. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნება 40-დან 300 საათამდე ვადით. 
ყოველდღიურად ასეთი შრომის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 საათს.

2. თავისუფლების აღკვეთის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის ან მხარეთა შორის 
საპროცესო შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება უფრო 
მეტი ვადითაც დაინიშნოს. დამატებით სასჯელად საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა შეიძლება 
უფრო ნაკლები ვადითაც დაინიშნოს.

3. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ისე უნდა დაენიშნოს, რომ მისმა აღსრულებამ 
ხელი არ შეუშალოს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას ან სწავლის პროცესს.

4. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას სასურველია, არასრულწლოვანი მსჯავრდებული 
სამუშაოდ ისეთ ადგილზე გამწესდეს, სადაც იგი საზოგადოების წევრად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო 
გამოცდილებასა და უნარებს შეიძენს.

5. არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დამატებით სასჯელად შეიძლება დაენიშნოს 
იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იგი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით 
სასჯელის სახედ გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 72. თავისუფლების შეზღუდვამუხლი 72. თავისუფლების შეზღუდვა

არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების შეზღუდვის მაქსიმალური ვადა 3 წელია.

მუხლი 73. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთამუხლი 73. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა

1. არასრულწლოვანს ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება დაენიშნოს, თუ მან მძიმე ან 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინა ან ის თავს არიდებს არასაპატიმრო სასჯელს ანდა მის მიმართ 
წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი.

2. 14-დან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/3-ით 
მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელს.

3. 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 1/4-ით 
მცირდება. ამასთანავე, საბოლოო სასჯელის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 12 წელს.

4. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები გამოიყენება ამ კოდექსის 76-ე მუხლით გათვალისწინებული 
გარემოებების არსებობის მიუხედავად.
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მუხლი 74. პირობითი მსჯავრიმუხლი 74. პირობითი მსჯავრი

თუ არასრულწლოვანმა, რომელიც განზრახი დანაშაულისათვის მსჯავრდებული არ ყოფილა, ნაკლებად 
მძიმე ან მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი 
პირობით მსჯავრად ჩაითვალოს.

თავი XIთავი XI

არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნაარასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნა

მუხლი 75. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისებიმუხლი 75. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები

1. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე, პირველ რიგში, ითვალისწინებს მის 
საუკეთესო ინტერესებს და ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს.

2. არასრულწლოვნისთვის არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას მოსამართლე უფლებამოსილია 
არასაპატიმრო სასჯელთან ერთად მას დააკისროს ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული 1 
ან რამდენიმე მოვალეობა. ამ შემთხვევაში დაუშვებელია არასრულწლოვნისთვის ისეთი მოვალეობის 
დაკისრება, რომელიც, დიდი ალბათობით, არ შესრულდება ან რომლის შესრულება არასრულწლოვნის 
გონებრივ და ფიზიკურ შესაძლებლობებს აღემატება.

3. არასაპატიმრო სასჯელის აღსასრულებლად, არასრულწლოვნის და მისი კანონიერი წარმომადგენლის 
თანხმობით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ელექტრონული ზედამხედველობა 1 წლამდე ვადით. ეს წესი არ 
მოქმედებს ამ კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

4. ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებების გამოყენების წესი და მეთოდოლოგია განისაზღვრება 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანებით. 

მუხლი 76. არასრულწლოვნისთვის კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი მუხლი 76. არასრულწლოვნისთვის კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი 
სასჯელის დანიშვნასასჯელის დანიშვნა

მოსამართლე უფლებამოსილია არასრულწლოვანს დაუნიშნოს კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე 
ნაკლები ან სხვა, უფრო მსუბუქი სასჯელი, თუ მის მიმართ წარსულში გამამტყუნებელი განაჩენი 
გამოტანილი არ ყოფილა და არსებობს შემამსუბუქებელ გარემოებათა ერთობლიობა, რის გამოც 
მიზანშეწონილია კანონით გათვალისწინებულზე უფრო მსუბუქი სასჯელის დანიშვნა.

თავი XIIთავი XII

არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებაარასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

მუხლი 77. არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებამუხლი 77. არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულება

1. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასჯელის აღსრულებას „სააღსრულებო 
წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი − აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო იმავე მუხლის „ბ“−„ე“ ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული სასჯელის აღსრულებას „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს პრობაციის ეროვნული სააგენტო.

2. არასრულწლოვნისთვის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დანიშვნისას მისი მოხდის 
დაწყებამდე, ამ და სხვა არასაპატიმრო სასჯელების მოხდის და პირობითი მსჯავრის მოხდის პროცესში 
სრულწლოვანების მიღწევის შემთხვევაში მსჯავრდებული აგრძელებს განაჩენით არასრულწლოვნისთვის 
დანიშნული სასჯელის მოხდას. ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის შესაბამისი დებულებები.

3. არასრულწლოვნის მიერ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროს უფლებამოსილი პირი ადგენს გაფრთხილების შესახებ ოქმს, 
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რომელიც მსჯავრდებულს უშუალოდ გადაეცემა ან ფოსტით ეგზავნება (ფოსტით გაგზავნისას კეთდება 
სათანადო ჩანაწერი).

4. არასრულწლოვანი თავისუფლდება „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი საფასურის გადახდის ვალდებულებისაგან.

5. არასრულწლოვნის მიერ არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის 
შესრულებისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
წარდგინებისა და შესაბამისი მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 2 კვირის 
ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული 
მოვალეობის უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე წარდგინებას პრობაციის ოფიცრისა 
და არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება 
აქვს, მხარის ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

6. არასრულწლოვნის მიერ ჯარიმის გადახდისთვის თავის არიდების შემთხვევაში მოსამართლე საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარდგინებისა და შესაბამისი 
მასალების განხილვის საფუძველზე, წარდგინების შეტანიდან 2 კვირის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას 
ჯარიმის უცვლელად დატოვების ან შეცვლის შესახებ. მოსამართლე წარდგინებას საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლისა და არასრულწლოვნის 
კანონიერი წარმომადგენლის მონაწილეობით განიხილავს. მოსამართლეს უფლება აქვს, მხარის 
ინიციატივით მოიწვიოს და დაკითხოს მოწმეები.

7. თუ არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანმა 
ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებლობითი მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, სასამართლო წყვეტს არასაპატიმრო 
სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის ძალაში დატოვების საკითხს, ხოლო არასრულწლოვნის მიერ 
განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში მოსამართლეს გამოაქვს 
გადაწყვეტილება სასჯელად თავისუფლების აღკვეთის დანიშვნის შესახებ.

8. განაჩენით დანიშნული სასჯელის სხვა სასჯელით შეცვლის შემთხვევაში არასრულწლოვნის მიერ 
მოსახდელი სასჯელის ზომის დადგენისას, მოხდილი სასჯელის გათვალისწინებით, ერთმანეთის 
შესაბამისად ითვლება შინაპატიმრობის 1 დღე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი, ჯარიმის 
50 ლარი, თავისუფლების შეზღუდვის 1 დღე და ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

9. არასრულწლოვნისათვის არასაპატიმრო სასჯელის ან/და პირობითი მსჯავრის შეცვლის შემთხვევაში 
სასამართლო ხელმძღვანელობს ამ კოდექსით.

10. არასაპატიმროსასჯელშეფარდებული არასრულწლოვნის/პირობით მსჯავრდებული არასრულწლოვნის 
დასრულებული სააღსრულებო საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 
არქივში და ამ ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.

მუხლი 78. არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის, დაკისრებული მოვალეობის მუხლი 78. არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის, დაკისრებული მოვალეობის 
შეცვლის გასაჩივრებაშეცვლის გასაჩივრება

არასრულწლოვანს, მის კანონიერ წარმომადგენელს ან ადვოკატს უფლება აქვს, სააპელაციო წესით 
გაასაჩივროს არასაპატიმრო სასჯელის, პირობითი მსჯავრის ან დაკისრებული მოვალეობის შეცვლის 
შესახებ გადაწყვეტილება მისი გამოტანიდან 1 თვის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
საბოლოოა. აღნიშნულ შემთხვევებში გამოიყენება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის XXV თავის შესაბამისი დებულებები, არასრულწლოვნის საქმის განხილვისთვის ამ კოდექსით 
დადგენილი სპეციალური ვადების გათვალისწინებით.
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კარი VIIკარი VII

არასრულწლოვანთა პატიმრობა, არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების არასრულწლოვანთა პატიმრობა, არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების 
აღკვეთა, პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ აღკვეთა, პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ 

არასრულწლოვნებზე ზრუნვაარასრულწლოვნებზე ზრუნვა

თავი XIIIთავი XIII
არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთისარასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის

დაწესებულებებში ყოფნის პირობებიდაწესებულებებში ყოფნის პირობები

მუხლი 79. არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის მუხლი 79. არასრულწლოვანთა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში მოთავსებადაწესებულებებში მოთავსება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული, რომლის მიმართაც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 
იქნა გამოყენებული, თავსდება პატიმრობის დაწესებულების არასრულწლოვანთა განყოფილებაში, 
ხოლო არასრულწლოვანი მსჯავრდებული, რომელსაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა, − 
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში. პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების მომსახურება, სადაც მოთავსებულია არასრულწლოვანი ბრალდებული/
მსჯავრდებული, უნდა აკმაყოფილებდეს მისი ჯანმრთელობის დაცვის და ღირსების პატივისცემის 
მოთხოვნებს.

2. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში უნდა იყოს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური და გადამზადებული პერსონალი 
(პედიატრი, ექიმი, ექთანი, ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, სოციალური მუშაკი და სხვა).

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვნები განთავსებული არიან 
სპეციალურ საცხოვრებელში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ვიზუალური ან/და ელექტრონული 
საშუალებით მეთვალყურეობა და კონტროლი პატიმრობის კოდექსის 54-ე მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 80. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების მუხლი 80. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების 
აღკვეთის აღსრულების თავისებურებანიაღკვეთის აღსრულების თავისებურებანი

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და 
შეთანხმებებით გათვალისწინებული არასრულწლოვანთა დაცვის და მათზე ზრუნვის სპეციალური 
ინტერესებიდან გამომდინარე, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი 
განსაზღვრავს:

ა) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების წესსა 
და პირობებს;

ბ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს;

გ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის წესს;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ წახალისების ფორმების და სხვა ღონისძიებების გამოყენების 
წესს;

ე) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დისციპლინური სახდელების გამოყენების წესს;

ვ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მოთხოვნებთან და საჩივრებთან დაკავშირებული წარმოების 
პროცედურებს;

ზ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის ორგანიზების წესს;

თ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ უსაფრთხოების ღონისძიებების და სპეციალური 
საშუალებების გამოყენების წესსა და პირობებს;

ი) არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეესტრისა და პირადი საქმეების წარმოების წესს.
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მუხლი 81. არასრულწლოვანთა განცალკევებით მოთავსებამუხლი 81. არასრულწლოვანთა განცალკევებით მოთავსება

1. ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა მოთავსდნენ:

ა) ბრალდებული და მსჯავრდებული არასრულწლოვნები;

ბ) მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის არასრულწლოვნები.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვნის სრულწლოვანთან ერთად მოთავსება ან ტრანსპორტირება, გარდა ამ 
მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო გარემოს 
უზრუნველსაყოფად ისინი უნდა განთავსდნენ ასაკობრივი ჯგუფის, ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის, 
ფიზიკური და გონებრივი განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესებიდან 
გამომდინარე სხვა მახასიათებლების მიხედვით.

4. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის მიუხედავად, სარეაბილიტაციო, 
საგანმანათლებლო, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებში სხვადასხვა სქესის არასრულწლოვნები შეიძლება 
ერთად მონაწილეობდნენ.

5. მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანი მსჯავრდებული თავსდება ქალთა სპეციალური დაწესებულების 
არასრულწლოვანთა განყოფილებაში და მასზე ვრცელდება არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო 
დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისათვის დადგენილი ნორმები.

მუხლი 82. არასრულწლოვნის მკურნალობამუხლი 82. არასრულწლოვნის მკურნალობა

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია რეგულარული სამედიცინო 
შემოწმებით, საჭირო მკურნალობით, პრევენციული სამედიცინო მომსახურებითა და სპეციალური 
სამედიცინო ინვენტარით.

2. თუ სამედიცინო შემოწმებისას გამოვლინდა არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული 
ძალადობის ნიშნები, შემოწმების ჩამტარებელი პირი ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ 
აცნობოს არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელს, სადაც 
მოთავსებულია არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული.

მუხლი 83. არასრულწლოვნის საყოფაცხოვრებო და კვების პირობებიმუხლი 83. არასრულწლოვნის საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სხვა ბრალდებულებთან/
მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და კვების პირობები.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა შეექმნას მისი მდგომარეობის შესაბამისი კვების 
პირობები.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებულ არასრულწლოვან მსჯავრდებულს 
უფლება აქვს, დამოუკიდებლად, არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების დღის განრიგით 
დადგენილი წესით, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად გადაადგილდეს 
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე.

მუხლი 84. არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების მუხლი 84. არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების 
ორგანიზებაორგანიზება

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საშუალება უნდა ჰქონდეს, მიიღოს სრული ზოგადი 
განათლება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის და საქართველოს განათლებისა 
და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის დაწყებითი განათლებისა და საბაზო 
განათლების მიცემა სავალდებულოა.

3. არასრულწლოვანი ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის ზოგადი განათლების მიცემის და 
ზოგადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების/განვითარების, აგრეთვე არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის 
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პროფესიული განათლების მიცემის მიზნით პატიმრობის დაწესებულება/არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულება ორგანიზებას უწევს საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროცესს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პროფესიული განათლების ისეთი 
შესაძლებლობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების 
დატოვების შემდეგ მის დასაქმებას.

5. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი ქვეყანაში 
არსებულ განათლების სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.

6. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ ბრალდებულად ყოფნის/სასჯელის 
მოხდის პერიოდში მიღებული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში (დიპლომი, სერტიფიკატი, 
ატესტატი და სხვა) არ მიეთითება ინფორმაცია, რომლითაც შესაძლებელია არასრულწლოვნის, როგორც 
ნასამართლევის ან ყოფილი მსჯავრდებულის, იდენტიფიცირება.

7. იმ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულისათვის, რომელსაც აქვს შემეცნებასა და სწავლასთან 
დაკავშირებული სირთულეები ან არ აქვს საგანმანათლებლო ისტორია, სპეციალური პროგრამები უნდა 
არსებობდეს. მისი სწავლება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით უნდა მიმდინარეობდეს.

8. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი რეგულირდება 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის და საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.

მუხლი 85. არასრულწლოვნის მუშაობის შესაძლებლობამუხლი 85. არასრულწლოვნის მუშაობის შესაძლებლობა

1. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების 
უფლება.

2. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მუშაობს სწავლისაგან თავისუფალ დროს. ამასთანავე, 
სწავლისა და მუშაობის დრო არ უნდა აღემატებოდეს დღეში 8 საათს.

3. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ადმინისტრაციამ ხელი უნდა შეუწყოს 
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულებას. დასაშვებია, 
არასრულწლოვანმა მსჯავრდებულმა არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების გარეთ 
იმუშაოს.

4. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული შეიძლება ასრულებდეს მხოლოდ ისეთ სამუშაოს, 
რომელიც ხელს შეუწყობს გათავისუფლების შემდეგ მის პროფესიულ მომზადებას და დასაქმებას, აგრეთვე 
ხელს არ შეუშლის მის მიერ განათლების მიღებას.

5. დაუშვებელია არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის სამეურნეო სამუშაოებზე დასაქმება.

მუხლი 86. სპორტი და რეკრეაციამუხლი 86. სპორტი და რეკრეაცია

1. არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველდღიური 
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი აქტივობებით და სეირნობის უფლებით. ამ მიზნით მისთვის ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს შესაბამისი აღჭურვილობა და სივრცე.

2. არასრულწლოვნისთვის, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, უნდა არსებობდეს 
შესაფერისი რეკრეაციული და ფიზიკური აღზრდის პროგრამები.

მუხლი 87. არასრულწლოვნის ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობამუხლი 87. არასრულწლოვნის ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ურთიერთობა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს აქვს ოჯახთან და გარე სამყაროსთან ხშირი და რეგულარული 
კონტაქტის უფლება. კერძოდ, მას უფლება აქვს:

ა) ჰქონდეს თვეში 4 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – თვეში 2 დამატებითი ხანმოკლე 
პაემანი;
ბ) ჰქონდეს წელიწადში 4 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 6 დამატებითი 
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ხანგრძლივი პაემანი;

გ) თვეში ჰქონდეს საკუთარი ხარჯით 5 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, ხოლო 
წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი;

დ) ჰქონდეს თვეში 4 ვიდეოპაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში 2 დამატებითი ვიდეოპაემანი;

ე) შეუზღუდავად მიიღოს წერილები, ამანათები და გზავნილები. ამასთანავე, ამანათებისა და გზავნილების 
მიღების უფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამ კოდექსის 92-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად;

ვ) ისარგებლოს პირადი ტელევიზორითა და რადიომიმღებით;

ზ) არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიაში კვების 
პროდუქტების, პირველადი მოხმარებისა და სხვა საგნების შესაძენად თავის პირად ანგარიშზე არსებული 
თანხა ყოველთვიურად დახარჯოს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
ბრძანებით გათვალისწინებული ლიმიტის ფარგლებში.

2. არასრულწლოვან ბრალდებულს უფლება აქვს, თვეში ჰქონდეს არაუმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნისა. მას 
აგრეთვე აქვს უფლება, დაწესებულების ადმინისტრაციის კონტროლით, საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 3 
სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა, და შეუზღუდავად მიიღოს წერილები და 
ამანათები. აღნიშნული უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის ან პროკურორის დადგენილების ან 
სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების მიზნებისათვის არასრულწლოვანს უფლება აქვს, 
პატიმრობის კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირების გარდა, მისი კანონიერი 
წარმომადგენლის და პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით შეხვდეს აგრეთვე 
ნებისმიერ სხვა პირს.

4. არასრულწლოვნის მიერ ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული უფლებებით 
სარგებლობისას პატიმრობის დაწესებულება და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულება 
უზრუნველყოფენ არასრულწლოვნის შეუფერხებელ კონტაქტს და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას.

მუხლი 88. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მუხლი 88. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
გარეთ ხანმოკლე გასვლაგარეთ ხანმოკლე გასვლა

1. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს უფლება აქვს, წელიწადში სამჯერ ისარგებლოს თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უფლებით. თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 დღეს, რომელშიც 
შედის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის დანიშნულების ადგილამდე მგზავრობის დროც.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის 
უფლება ეძლევა მას შემდეგ, რაც მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ 
ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ 
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის 
არანაკლებ ორი მესამედი.

მუხლი 89. თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნის დროებით გადაყვანა სხვა მუხლი 89. თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნის დროებით გადაყვანა სხვა 
დაწესებულებაშიდაწესებულებაში

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დროებით გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში 
დასაშვებია პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის ბრძანების საფუძველზე, მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ეს აუცილებელია მისი ან სხვა არასრულწლოვანთა უსაფრთხოებისათვის.
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2. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სხვა დაწესებულებაში დროებით 
გადაყვანისთანავე:

ა) მას უტარდება სამედიცინო შემოწმება;

ბ) კანონიერ წარმომადგენელს მიეწოდება ინფორმაცია მისი ადგილსამყოფლის შესახებ;

გ) მას ეძლევა უფლება, ჰქონდეს სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა.

მუხლი 90. მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მუხლი 90. მსჯავრდებულის არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში 
დატოვება ან სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანადატოვება ან სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანა

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში სასჯელს 
იხდის ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად.

2. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია 
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში.

3. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული რესოციალიზაციის, ზოგადი განათლების მიღების და 
პროფესიული მომზადების მიზნით, პირადი განცხადებით შესაძლებელია სასჯელის მოსახდელად იმავე 
დაწესებულებაში იქნეს დატოვებული, რომელშიც სრულწლოვანების მიღწევამდე იხდიდა სასჯელს. ამის 
შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორი აღნიშნული დაწესებულების 
დირექტორის შუამდგომლობის საფუძველზე.

4. 18 წელს მიღწეული მსჯავრდებული სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო 
დაწესებულებაში შეიძლება დატოვებულ იქნეს არაუგვიანეს 21 წლის მიღწევისა.

5. 18 წელს მიღწეულ მსჯავრდებულზე, რომელიც სასჯელის მოსახდელად არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში იქნა დატოვებული, ვრცელდება არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულისათვის დადგენილი სასჯელის მოხდის, კვებისა და საყოფაცხოვრებო ნორმები.

6. 21 წელს მიღწეული მსჯავრდებული, აგრეთვე მსჯავრდებული, რომელიც ზოგადი განათლების მიღების 
და პროფესიული მომზადების მიზნით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში იქნა 
დატოვებული და რომელმაც 21 წლის მიღწევამდე მიიღო ზოგადი განათლება და გაიარა პროფესიული 
მომზადება, სასჯელის შემდგომი მოხდისათვის იგზავნება ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში ან დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში.

მუხლი 91. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მუხლი 91. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული 
მსჯავრდებულის წახალისების ფორმებიმსჯავრდებულის წახალისების ფორმები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის სანიმუშო 
ყოფაქცევის, საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის ან/და სამუშაოსადმი კეთილსინდისიერი 
დამოკიდებულების შემთხვევაში დაწესებულების ადმინისტრაცია უფლებამოსილია მის მიმართ 
გამოიყენოს წახალისების შემდეგი ფორმები:

ა) მადლობის გამოცხადება;

ბ) გამოყენებული დისციპლინური სახდელის ვადამდე მოხსნა;

გ) დამატებითი ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

დ) დამატებითი ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ე) დამატებითი ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ვ) დამატებითი სატელეფონო საუბრის უფლების მიცემა;

ზ) დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე გასვლის უფლების მიცემა;
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თ) ამანათით ან ფოსტით ისეთი ნივთების, ნივთიერებების ან/და ნაკეთობების მიღების უფლების მიცემა, 
რომელთა ქონის უფლებაც არასრულწლოვან მსჯავრდებულს დაწესებულებაში, ჩვეულებრივ, არ აქვს, 
მაგრამ რომლებიც აკრძალული არ არის;

ი) კომპიუტერული თამაშების თამაშის უფლების მიცემა;

კ) აუდიოვიდეოსაშუალებებით სარგებლობის უფლების მიცემა;

ლ) დაწესებულების დირექტორის გადაწყვეტილებით, პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის 
თანხმობით საგამონაკლისო ხანმოკლე პაემნის უფლების მიცემა.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნივთების, ნივთიერებების ან/
და ნაკეთობების სახეობებსა და რაოდენობებს განსაზღვრავს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის მინისტრი.

მუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეებიმუხლი 92. არასრულწლოვნის დისციპლინური სახდელის სახეები

1. არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულის მიერ 
დისციპლინური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულების 
ადმინისტრაცია უფლებამოსილია მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური სახდელის შემდეგი სახეები:

ა) გაფრთხილების მიცემა;

ბ) საყვედურის გამოცხადება;

გ) ნებადართული ნივთებით (გარდა ექიმის მიერ დანიშნული კვების აუცილებელი პროდუქტებისა და 
მედიკამენტებისა) სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

დ) დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა 1 თვის 
ვადით;

ე) ამანათებისა და გზავნილების მიღების უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით;

ვ) სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა 1 თვემდე ვადით, იმ პირობით, რომ ორი კვირის თავზე, 
სანიმუშო ყოფაქცევის შემთხვევაში, არასრულწლოვან მსჯავრდებულს შეუძლია არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულების ადმინისტრაციას მიმართოს შეზღუდვის გაუქმების შესახებ 
განცხადებით;

ზ) საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 1 წლის განმავლობაში 6 თვემდე ვადით.

2. დაუშვებელია არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სამარტოო საკანში მოთავსება.

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული თითოეული უფლების 
შეზღუდვის საერთო ვადა 1 წლის განმავლობაში 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს.

4. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური სახდელის სახით ადმინისტრაციული
პატიმრობის გამოყენება დაუშვებელია.

მუხლი 93. დისციპლინური სამართალწარმოებამუხლი 93. დისციპლინური სამართალწარმოება

1. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური დარღვევის საქმე ზეპირი მოსმენით 
განიხილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული არღვევს 
წესრიგს, სხვაგვარად უშლის ხელს სხდომის მიმდინარეობას, ცხადდება სხდომაზე ან უარს აცხადებს 
სხდომაში მონაწილეობაზე. ეს ფაქტი აღინიშნება დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში.

2. ზეპირი მოსმენის დროს არასრულწლოვან ბრალდებულს/ მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს დაჯდომის, 
ჩანაწერების გაკეთების და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემის საშუალება.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, დისციპლინური დარღვევის საქმის 
განხილვისას ჰყავდეს ადვოკატი. ზეპირი მოსმენის დაწყებამდე არასრულწლოვან ბრალდებულს/
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მსჯავრდებულს განემარტება ადვოკატის მოწვევის უფლება, რომელიც შესაბამისი თანხმობის მიღების 
შემთხვევაში ხორციელდება განმარტებიდან 6 საათის განმავლობაში. თუ დადგენილ ვადაში ადვოკატი 
არ გამოცხადდება, არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს საზოგადოებრივი ადვოკატი 
დაენიშნება.

მუხლი 94. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის მუხლი 94. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ინფორმირება საჩივრის 
შეტანის უფლების თაობაზეშეტანის უფლების თაობაზე

1. პატიმრობის დაწესებულებაში/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ 
არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაწესებულების ადმინისტრაციამ დაუყოვნებლივ უნდა 
მისცეს საშუალება, წერილობით გაეცნოს ინფორმაციას თავისი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ, 
მათ შორის, საჩივრის შეტანის უფლებისა და გასაჩივრების კანონით დადგენილი წესის თაობაზე.

2. წერა-კითხვის უცოდინარ არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია ზეპირი 
ფორმით უნდა მიეწოდოს. მისი მიწოდების შესახებ უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც 
არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული ხელმოწერით ადასტურებს.

3. არასრულწლოვან ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ინფორმაცია მისთვის გასაგები ფორმით უნდა 
მიეწოდოს.

მუხლი 95. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე მუხლი 95. არასრულწლოვნის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე 
გათავისუფლებაგათავისუფლება

1. არასრულწლოვანი მსჯავრდებული სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე შეიძლება გათავისუფლდეს 
მხოლოდ მაშინ, თუ მან ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ 
ერთი მესამედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის არანაკლებ 
ნახევარი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის – თავისუფლების აღკვეთის ვადის 
არანაკლებ ორი მესამედი.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
მიერ ფაქტობრივად მოხდილი თავისუფლების აღკვეთის ვადა არ უნდა იყოს 3 თვეზე ნაკლები.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თარიღამდე არაუგვიანეს 
3 თვისა პენიტენციური დეპარტამენტი აცნობებს პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს მისი შესაძლო 
გათავისუფლების შესახებ. პრობაციის ეროვნული სააგენტო შეისწავლის არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის ოჯახურ მდგომარეობას და საცხოვრებელ პირობებს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს 
გადაწყვეტილებაზე. შესწავლის შედეგებს პრობაციის ეროვნული სააგენტო პენიტენციურ დეპარტამენტს 
უგზავნის.

4. პენიტენციური დეპარტამენტი ამზადებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური ჩართულობის 
საქმეს, რომელშიც აღნიშნულია სასჯელის მოხდის პერიოდში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ქცევა, 
მის მიერ წარსულში დანაშაულის ჩადენის ფაქტები, არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პიროვნება, 
მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის ხასიათი და სხვა გარემოებები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს 
გადაწყვეტილებაზე. პენიტენციური დეპარტამენტი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სოციალური 
ჩართულობის საქმეს პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაგზავნილ შესწავლის შედეგებთან 
ერთად, გადაწყვეტილების მისაღებად საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
ადგილობრივ საბჭოს უგზავნის. შესწავლის შედეგები და მსჯავრდებულის სოციალური ჩართულობის საქმე 
ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სტადიაზე ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის ნაწილია.

5. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული საზოგადოებისათვის 
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სასარგებლო შრომის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომის სახით ფაქტობრივად მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი გაანგარიშებით: საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 5 საათი – 
თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

6. არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, რომელიც პირობით ვადამდე გათავისუფლდება საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის 31 ნაწილით გათვალისწინებული თავისუფლების 
შეზღუდვის სახით დანიშნული სასჯელის მოხდისაგან, თავისუფლების შეზღუდვის სახით ფაქტობრივად 
მოხდილი სასჯელის ვადა ჩაეთვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ვადაში, შემდეგი 
გაანგარიშებით: თავისუფლების შეზღუდვის 1 დღე – თავისუფლების აღკვეთის 1 დღე.

7. ამ მუხლის პირველ ნაწილში მითითებულ საკითხზე საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს ადგილობრივი საბჭო იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან მის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე 
უარის თქმის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება შეიცავს რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის თვალსაზრისით 
მიღწეული პროგრესის და არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლებისთვის მზადყოფნის 
სრულ შეფასებას, აგრეთვე საკითხის განხილვისას არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის და თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების ადმინისტრაციის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებისას საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
ადგილობრივი საბჭო გადაწყვეტილებაში მიუთითებს აგრეთვე პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის 
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მიერ მისაღებ 
ზომებს.

მუხლი 96. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის მუხლი 96. არასრულწლოვნისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების შეზღუდვით შეცვლასასარგებლო შრომით ან თავისუფლების შეზღუდვით შეცვლა

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 ან 31 ნაწილით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში არასრულწლოვან მსჯავრდებულს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების შეზღუდვით შეიძლება შეეცვალოს მხოლოდ მაშინ, თუ მან 
ფაქტობრივად მოიხადა:

ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მეოთხედი;

ბ) მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ერთი მესამედი;

გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის მოსახდელი სასჯელის ვადის არანაკლებ ნახევარი.

2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულზე არ ვრცელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 73-ე 
მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული სამთვიანი ვადა.

3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლების 
საკითხის განხილვა სავალდებულოა ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

მუხლი 97. არასრულწლოვნის პირადი საქმემუხლი 97. არასრულწლოვნის პირადი საქმე

არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე წარმოებს მისი დაპატიმრებიდან 
გათავისუფლებამდე. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის გათავისუფლების შემდეგ 
მისი პირადი საქმე არაუმეტეს 10 წლის ვადით ინახება პატიმრობის დაწესებულების/თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულების არქივში. არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმე ამ 
ვადის გასვლისთანავე ნადგურდება.
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თავი XIVთავი XIV

არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება, პირობითი მსჯავრისა და არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება, პირობითი მსჯავრისა და 
სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანზე ზრუნვა და მისი რესოციალიზაცია-სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანზე ზრუნვა და მისი რესოციალიზაცია-

რეაბილიტაციარეაბილიტაცია

მუხლი 98. არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადებამუხლი 98. არასრულწლოვნის გათავისუფლებისთვის მზადება

1. საპატიმრო სასჯელის არანაკლებ ორი მესამედის მოხდის შემდეგ, მაგრამ გათავისუფლებამდე 
არაუგვიანეს 3 თვისა, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება:

ა) ატყობინებს არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრს (შემდგომ − დანაშაულის პრევენციის ცენტრი) არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) არასრულწლოვანს უზრუნველყოფს გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი სპეციალური 
პროგრამით;

გ) არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის თანხმობის შემთხვევაში ამზადებს მისი სოციალური ჩართულობის 
საქმეს დანაშაულის პრევენციის ცენტრისათვის გადასაცემად, არასრულწლოვნის რესოციალიზაციის 
პროცესის ხელშეწყობისათვის;

დ) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს მისთვის გასაგები ფორმით აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ 
რა გზით შეუძლია მას გათავისუფლების შემდეგ შესაბამისი დახმარებისა და მხარდაჭერის მიღება.

2. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენლები:

ა) არასრულწლოვანს ხვდებიან დაწესებულებაში;

ბ) იღებენ ყველა საჭირო ზომას, რათა არასრულწლოვნისთვის გასაგები იყოს მისი რესოციალიზაცია-
რეაბილიტაციის გეგმის პირობები და საჭიროება;

გ) ეცნობიან არასრულწლოვნის სოციალური ჩართულობის საქმეს პატიმრობის ან თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში;

დ) გათავისუფლების შემდეგ ყოფილი არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის მიერ მათთვის მიმართვის 
შემთხვევაში ამტკიცებენ მისი რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმას მიმართვიდან არაუგვიანეს 3 
თვისა;

ე) შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფენ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში 
დაწყებული პროგრამების დასრულებას და სრულყოფას.

3. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი ვადის ფაქტობრივად მოხდამდე არაუგვიანეს 3 თვისა, ხოლო საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული წესით დანიშნული სასჯელის 
შემთხვევაში – სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადის დასრულებამდე არაუგვიანეს 
3 თვისა პენიტენციური დეპარტამენტი:

ა) არასრულწლოვან მსჯავრდებულს, მის კანონიერ წარმომადგენელს და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს 
ატყობინებს მისი გათავისუფლების მოახლოებულ თარიღს;

ბ) პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს წერილობით მიმართავს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა 
და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების განსაზღვრის მოთხოვნით.

4. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი:

ა) აფასებს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკებს და განსაზღვრავს 
მის საჭიროებებს;
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ბ) სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების დასრულებისთანავე შესაბამის დოკუმენტებს 
უგზავნის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას.

5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული მიმართვის და არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასების და მისი საჭიროებების 
განსაზღვრის ფორმასა და წესს ადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი.

6. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, 
როდესაც სასჯელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 50-ე მუხლის 21 ნაწილის საფუძველზეა 
დანიშნული და სასჯელის სახით დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა 3 თვეს არ აღემატება.

7. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმა უნდა მომზადდეს 
მის გათავისუფლებამდე სულ მცირე 2 თვით ადრე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ ვადის დაცვა 
შეუძლებელია პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან ამნისტიის/შეწყალების აქტის გამოცემის ანდა 
სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის გამო.

8. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის მოსამზადებლად მისი 
გათავისუფლებიდან 3 თვემდე ვადის განმავლობაში პრობაციის ეროვნული სააგენტო თანამშრომლობს 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან და იმ ტერიტორიულ/ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, სადაც არასრულწლოვნის საცხოვრებელი ადგილი 
მდებარეობს ან სადაც ის აპირებს დაბრუნებას.

მუხლი 99. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის მუხლი 99. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის 
მხარდაჭერა და ზედამხედველობამხარდაჭერა და ზედამხედველობა

1. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვანი, როგორც წესი, კანონიერ 
წარმომადგენელს ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაეცემა.

2. დანაშაულის პრევენციის ცენტრი კოორდინაციას უწევს არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის 
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გეგმის შესრულებას პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდიდან 
სულ მცირე 6 თვის განმავლობაში.

3. პირობითი მსჯავრისა და სასჯელის მოხდის შემდეგ არასრულწლოვნის საზოგადოებაში 
რეინტეგრაციისათვის მის პრაქტიკულ და ფსიქოსოციალურ მხარდაჭერას საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი.

კარი VIIIკარი VIII

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანიგარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი

თავი XVთავი XV

გარდამავალი დებულებანიგარდამავალი დებულებანი

მუხლი 100. კოდექსის უკუძალამუხლი 100. კოდექსის უკუძალა

1. ამ კოდექსის დებულებებს, გარდა ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებისა, აქვს უკუძალა, თუ ამით 
უმჯობესდება არასრულწლოვნის მდგომარეობა.

2. ამ კოდექსის საპროცესო ნორმებში შეტანილი ცვლილებები იწვევს წინათ გამოტანილი საპროცესო აქტის 
გაუქმებას ან შეცვლას, თუ ამით უმჯობესდება არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
მდგომარეობა.

მუხლი 101. კოდექსის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებებიმუხლი 101. კოდექსის ამოქმედებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები

1. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული 
საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღება.
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2. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების მიღება.

3. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, განათლებისა და მეცნიერების და 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრებმა უზრუნველყონ ამ კოდექსით გათვალისწინებული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოცემა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების ამ კოდექსთან 
შესაბამისობა.

4. 2016 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ უზრუნველყოს არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში ადვოკატის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფორმის 
დამტკიცება.

თავი XVIთავი XVI

დასკვნითი დებულებანიდასკვნითი დებულებანი

მუხლი 102. კოდექსის ამოქმედებამუხლი 102. კოდექსის ამოქმედება

1. ეს კოდექსი, გარდა ამ კოდექსის პირველი−მე-100 მუხლებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კოდექსის პირველი−26-ე მუხლები, 27-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილები, მე-4 ნაწილის „ა“, „გ“, 
„დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები და მე-5−მე-10 ნაწილები, 28-ე−65-ე მუხლები, 66-ე მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ვ“ 
ქვეპუნქტები, 67-ე, 68-ე, 70-ე, 71-ე და 73-ე−მე-100 მუხლები ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

3. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი და 69-ე მუხლი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 სექტემბრიდან.

4. ამ კოდექსის 27-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 მარტიდან.

5. ამ კოდექსის 66-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი და 72-ე მუხლი ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი
ქუთაისი,
12 ივნისი 2015 წ.
N3708-IIს
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