
შე სა ვა ლი

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის 
გან ცხა დე ბით, „სამართლებრივი დაც ვის ქმე დი თი სა შუ ა ლე ბე ბის არ სე
ბო ბის გა რე შე უფ ლე ბე ბი მნიშ ვ ნე ლო ბას და კარ გავ და. ბავ შ ვე ბის გან სა
კუთ რე ბუ ლი და და მო კი დე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა არ თუ ლებს  უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში სა მარ თ ლებ რი ვი დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე
ნე ბას. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფო ებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ
და და უთ მონ ბავ შ ვე ბის თ ვის და მა თი წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის ეფექ ტი ა ნი 
და ბავ შ ვე ბის მი მართ მგრძნო ბი ა რე პრო ცე დუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
სა კითხს.~1

2018 წლის მარ ტ ში ქვეყ ნის ან ტი დის კ რი მი ნა ცი ულ მა მე ქა ნიზ მ
მა (საქართველოს სა ხალ ხო დამ ც ველ მა) სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას 
და პარ ლა მენტს მის ცა რე კო მენ და ცი ა, რო მელ შიც ნათ ქ ვა მი იყო, რომ 
„საქართველოს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ნე იტ რა ლუ რი წე სი, რო მე
ლიც ყვე ლას თა ნაბ რად აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, მი მარ თოს სა სა მარ თ
ლოს, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში გა მო რიცხავს ბავ შ ვებს.~2 ად გი ლობ რი ვი და სა
ერ თა შო რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის3 შე ფა სე ბე ბი გარ კ ვე ვით 
მი უ თი თებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე ბავ შ ვე ბის წვდო მა 
შეზღუ დუ ლი ა, გან სა კუთ რე ბით ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და სა მო ქა ლა ქო სა
მარ თ ლის სა კითხებ ში. 
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წარმოდგენილი პოლიტიკის 
დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 
2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის 
ივნისამდე.

„Ria sazogadoebis fondi~

დო  კუ  მენ   ტი მომ   ზა  დე  ბუ  ლია „ღია სა 
ზო  გა  დო  ე  ბის ფონ   დის~ ში  და პრო  ექ   ტის 
„ევროკავშირისაქართველოს შო  რის ასო 
ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ შე  თან   ხ   მე  ბის გან   ხორ   ცი 
ე  ლე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის კო  ა  ლი  ცი  ის მი  ერ~.

ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა რე ბის ავ ტო რის 
მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ 
მას ეკუთ ვ ნის და არ გა მო ხა ტავს ფონ დის 
მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად, ფონ დი მა სა
ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს.
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წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტ ში გან ხი ლუ ლია ქვე ყა ნა ში ბავ შ ვე ბი
სათ ვის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე წვდო მის ას პექ ტე ბი. დო კუ მენ ტი ყუ რადღე
ბას ამახ ვი ლებს იმ ბა რი ე რებ ზე, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში ბავ შ ვებს სა
სა მარ თ ლო ში წარ მო მად გენ ლო ბის დროს, იური დი უ ლი დახ მა რე ბი სა და, და 
სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მი ღე ბი სას ხვდე ბათ. პო ლი ტი კის დო
კუ მენ ტი ასე ვე სა გან გე ბოდ აღ ნიშ ნავს ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს 
შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე ნა
კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებს და გვთა ვა ზობს ამ მი მარ თუ ლე ბით წარ მა ტე ბის მი
საღ წევ გზებს.

ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის4 ნა წილ ში „მიზნები~ (მუხლი 1, პუნ ქ ტი 
~f”) ნათ ქ ვა მი ა: „ერთის მხრივ, ევ რო კავ შირ სა და მის წევრ სა ხელ მ წი ფო ებს 
და, მე ო რეს მხრივ, სა ქარ თ ვე ლოს შო რის მყარ დე ბა ასო ცი რე ბა. აღ ნიშ ნუ
ლი ასო ცი რე ბის მიზ ნე ბი ა: […] გა აძ ლი ე როს თა ნამ შ რომ ლო ბა თა ვი სუფ ლე
ბის, უსაფ რ თხო ე ბი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სფე რო ში, რომ ლის მი ზა ნია  
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის გან მ ტ კი ცე ბა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად 
თა ვი სუფ ლე ბა თა პა ტი ვის ცე მა.~

შე თან ხ მე ბის მე13 მუხ ლი ად გენს: „(2) მხა რე ე ბი სრუ ლად ითა ნამ შ რომ ლე
ბენ სა მარ თალ დამ ცავ და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მარ თ ვის სფე რო ებ ში მოქ
მე დი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ეფექ ტი ან ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან და კავ ში რე ბით; (3) 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა პა ტი ვის ცე მა სა ფუძ
ვ ლად და ე დე ბა თა ვი სუფ ლე ბის, უსაფ რ თხო ე ბი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბას.~

გარ და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის აღ ს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გა დი 
დე ბუ ლე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც მო ითხოვს ყვე ლა ადა მი ა ნის თ ვის მარ თ ლ მ სა
ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის 
ახალ, 20172020 წლე ბის, დღის წეს რიგ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მი ზა ნია 
ბავ შ ვე ბის თ ვის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფა,5 მათ შო
რის არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის გაგ რ
ძე ლე ბა.

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის   
სის ტე მის რე ფორ მა – ბავ შ ვე ბის თ ვის   
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის   
პროგ რე სუ ლი ნა წი ლი

ბო ლო დროს მი ღე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ
მ სა ჯუ ლე ბის კო დექ სი მიჩ ნე უ ლია ერ თ ერთ ყვე ლა ზე პროგ რე სულ კა
ნო ნად რე გი ონ ში, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში 
მყო ფი ბავ შ ვე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას და სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა გა ე როს 
ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებს. კო დექ ს ში შე სუ ლია 
ბავ შ ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სის სა მარ თ ლებ რი ვი სტან დარ ტი; იგი უზ
რუნ ველ ყოფს უფა სო იური დი ულ დახ მა რე ბას არას რულ წ ლო ვა ნი ბრალ
დე ბუ ლი და მსჯავ რ დე ბუ ლი, და ნა შა უ ლის მსხვერ პ ლი ბავ შ ვე ბი სათ ვის 
(მიუხედავად იმი სა, გა ნე კუთ ვ ნე ბი ან თუ არა ისი ნი გა დახ დი სუ უ ნა რო 
მო სახ ლე ო ბას); სა გან გე ბო ყუ რადღე ბა აქვს დათ მო ბი ლი კონ ფი დენ

საქართველოში ბავშვებისათვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის 
გაუმჯობესების საჭიროება

1  გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კომიტეტი (2003). ზოგადი კომენტარი 
№5, „ზოგადი ღონისძიებები 
ბავშვის უფლებათა კონვენციის 
განსახორციელებლად~ (მუხლები 4, 
42 და 44, პუნქტი 6) (2013).  გვ. 7. იხ. 
შემდეგ მისამართზე (ბოლო ნახვა: 
07.04.2018): https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/TB
Search.aspx?Lang=en&TreatyID=5&Doc
TypeID=11 (ინგლისურად)

2  საქართველოს სახალხო დამცველი, 
რეკომენდაცია ასაკის ნიშნით ირიბი 
დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის 
შესახებ საქართველოს პარლამენტის 
თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძესა 
და საქართველოს პრემიერმინისტრს 
გიორგი კვირიკაშვილს (2016). 
გვ. 20. იხ. შემდეგ მისამართზე 
(ბოლო ნახვა: 07.04.2018): http://
ombudsman.ge/ge/recommenda
tionsProposal/rekomendaciebi/
saqartvelossaxalxodamcvelmabavsh
vebissasamartlosadmixelmisawvdo
mobismaregulirebelikanonmdeblo
badiskriminaciuladmiichnia.page

3  ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო 
ქსელი (CRIN), „ბავშვებისათვის 
მართლმსაჯულების მისაწვდომობა: 
საქართველო~ (2016). გვ. 3. იხ. შემდეგ 
მისამართზე (ბოლო ნახვა: 07.04.2018): 
https://www.crin.org/en/library/publi
cations/georgiaaccessjusticechildren 
(ინგლისურად)

4  ასოცირების შესახებ შეთანხმება 
ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის; იხ. შემდეგ მისამართზე (ბოლო 
ნახვა: 07.04.2018): https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/2496959
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ცი ა ლუ რო ბი სა და ბავ შ ვე ბის პი რა დი ცხოვ რე ბის სა კითხებს; კო დექ სი 
არე გუ ლი რებს პრე ვენ ცი ის მიზ ნით მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის სა კითხის 
სენ სი ტი უ რო ბას; მო უ წო დებს შე სა ბა მის და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს, 
შექ მ ნან მტკი ცე ბუ ლე ბებ სა და ფაქ ტებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი პო ლი ტი კა; და 
ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ბავ შ ვ თა რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის როლ სა და ტრა
დი ცი უ ლი სან ქ ცი ე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ ზო მებ ზე.

მაგ რამ ბავ შ ვე ბის თ ვის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის თვალ
საზ რი სით სის ხ ლის სა მარ თალ ში მიღ წე უ ლი პროგ რე სი არ არის ასა ხუ ლი 
სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ ში: აქ ბავ შ ვე ბი კვლავ გა
ნიც დი ან ასა კის სა ფუძ ველ ზე დის კ რი მი ნა ცი ას. ამ სა კითხს უფ რო დაწ ვ რი
ლე ბით ქვე მოთ გან ვი ხი ლავთ.

ბავ შ ვ თა უფ ლე ბა, მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია

ევ რო პის საბ ჭოს რე გუ ლა ცი ე ბი სა და გა ე როს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ
ცი ის მი ხედ ვით, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თ ვის პირ ვე ლი ვე ეტა
პი დან და მთე ლი პრო ცე სის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ბავ შ ვი სრუ ლად ინ ფორ
მი რე ბუ ლი უნ და იყოს, სხვა სა კითხებ თან ერ თად, სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი სა 
და იმ მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბი თაც მათ შე უძ ლი ათ ისარ გებ ლონ 
სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის პრაქ ტი კუ ლად გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ან, სა ჭი რო ე
ბის შემ თხ ვე ვებ ში, სა კუ თა რი თა ვის და სა ცა ვად.6

1994 წელს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბის შემ დეგ სა
ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ ჩა უ ტა რე ბია ბავ შ ვე ბი სათ ვის მი საწ ვ დო მი 
და მე გობ რუ ლი, ფარ თო სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია სა მო ქა ლა ქო და ად მი
ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის სფე რო ებ ში ბავ შ ვე ბის თ ვის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე
ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე სა ხებ.

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სი არ აკის რებს ზრდას რულ 
ადა მი ა ნებს ვალ დე ბუ ლე ბას, მი ა წო დონ ბავ შ ვებს ინ ფორ მა ცია სა სა მარ თ
ლო საქ მის წარ მო ე ბი სას მა თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
„ზოგადი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ~ (მე10 მუხ ლი) ავალ დე ბუ ლებს სკო ლე ბის 
ად მი ნის ტ რა ცი ებს, მო ახ დი ნონ ბავ შ ვ თა ინ ფორ მი რე ბა მა თი უფ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ და უზ რუნ ველ ყონ სა ჩივ რე ბის წარ დ გე ნის და მო უ კი დე ბე ლი და მი
უ კერ ძო ე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბი.

მაგ რამ სა ჩივ რე ბის წარ დ გე ნის პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ნორ მე
ბი ზო გა დი ა; ისი ნი არ მო ი ცავს კონ კ რე ტულ ინ ფორ მა ცი ას და არ ით ვა ლის
წი ნებს მოს წავ ლე ე ბის თ ვის კონ სულ ტა ცი ის და მხარ და ჭე რის სერ ვისს იმის 
თა ო ბა ზე, თუ რო გორ უნ და გა მო ი ყე ნონ სა ჩივ რე ბის წარ დ გე ნის არ სე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რე ბი.7 

საქართველოში ბავშვებისათვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის 
გაუმჯობესების საჭიროება

5  ასოცირების დღის წესრიგი 
ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის, 20172020, გვ. 21. იხ. შემდეგ 
მისამართზე (ბოლო ნახვა: 07.04.2018):  
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
annex_ii__eugeorgia_association_agen
da_text.pdf (ინგლისურად)

6  ევროკომისია, „ბავშვთა 
ჩართვა სისხლის სამართლის, 
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ 
სამართალწარმოებაში ევროკავშირის 
28 წევრ სახელმწიფოში~, პოლიტიკის 
დოკუმენტი, 2015 წლის ივნისი. გვ. 9. 
იხ. შემდეგ მისამართზე (ბოლო ნახვა: 
07.04.2018): https://publications.europa.
eu/en/publicationdetail//publication/
c3cd307fff034010b322dcf7063403c5

7  „იუნისეფი~, ევროკავშირისა 
და გაეროს განვითარების 
პროგრამის ერთობლივი პროექტის 
„საქართველოში ხელმისაწვდომი 
მართლმსაჯულებისა და ბავშვზე 
მორგებული მართლმსაჯულების 
სისტემის განვითარების ხელშეწყობა~ 
(2017), ბავშვზე მორგებული 
მართლმსაჯულება, კანონმდებლობის 
ანალიზი (Child Friendly Justice, Legal 
Review), გვ. 33
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ბავ შ ვის უფ ლე ბა, მო უს მი ნონ და გა ით ვა ლის წი
ნონ მი სი აზ რი

გა ე როს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მე12 მუხ ლ ში ნათ ქ ვა მი ა: „ბავშვს 
ეძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბა, მოს მე ნი ლი იქ ნეს სა სა მარ თ ლო თუ ად მი ნის ტ რა
ცი უ ლი წე სით ნე ბის მი ე რი საქ მის გან ხილ ვი სას, რო მე ლიც ბავშვს ეხე ბა, 
უშუ ა ლოდ ან წარ მო მად გენ ლის ან შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს მეშ ვე ო ბით იმ წე
სით, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის პრო ცე
სუ ა ლუ რი ნორ მე ბით.~8 რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო 
კო დექ ს შია დად გე ნი ლი,9 ფი ზი კურ პირ თა სრუ ლი საპ რო ცე სო ქმე დუ ნა რი
ა ნო ბა10 წარ მო ი შო ბა 18 წლის ასა კი დან. 18 წლამ დე ბავ შ ვე ბის უფ ლე ბებ სა 
და ინ ტე რე სებს მა თი მშობ ლე ბი, მშვი ლებ ლე ბი ან სხვა იური დი უ ლი წარ
მო მად გენ ლე ბი იცა ვენ. კა ნო ნის მი ხედ ვით, სა სა მარ თ ლომ უნ და ჩარ თოს 
ბავ შ ვე ბი იმ საქ მე ებ ში, რო მე ლიც საჭიროებს მა თი აზ რის მოს მე ნას...

მაგ რამ, რო გორც საქ მე ზე „ნ.წ. და სხვე ბი სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ~ 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პის სა სა მარ თ ლოს ცო ტა ხნის წინ მი ღე ბუ
ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შია აღ ნიშ ნუ ლი, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ირ ღ ვე ვა ბავ შ
ვ თა უფ ლე ბა, მო უს მი ნონ.11 კერ ძოდ, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თ ლომ მი უ თი თა, რომ აღ ნიშ ნულ საქ მე ში სა სა მარ თ ლოს არ ცერთ 
ინ ს ტან ცი ა ში არ მომ ხ და რა ბავ შ ვე ბის მო საზ რე ბე ბის უშუ ა ლო მოს მე
ნა, რა მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და არ ღ ვია პრო ცე დუ რუ ლი სა მარ თ ლი ა ნო ბა 
და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა იქო ნია ბავ შ ვე ბის ემო ცი ურ 
მდგომარეობაზე.

ბავ შ ვ თა უფ ლე ბა იური დი ულ დახ მა რე ბა სა და 
წარ მო მად გენ ლო ბა ზე

ბავ შ ვ ზე მორ გე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
მი ხედ ვით, და ცუ ლი უნ და იყოს ყვე ლა ბავ შ ვის უფ ლე ბა, ჰქონ დეს ინ ფორ
მა ცია  სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ და  წვდო მა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე. 
ამას თან, უნ და მოხ დეს ბავ შ ვე ბის კონ სულ ტი რე ბა და მოს მე ნა ისე თი საქ
მე ე ბის გან ხილ ვი სას, რომ ლე ბიც მათ ეხე ბათ. ბავ შ ვებს ხე ლი უნ და მი უწ ვ
დე ბო დეთ უფა სო იური დი ულ დახ მა რე ბა ზე იმა ვე ან უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი 
პი რო ბე ბით, ვიდ რე ზრდას რულ ადა მი ა ნებს.12 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სი13 14 წლის ასაკ ზე უფ
როს ყვე ლა ბავშვს აძ ლევს უფ ლე ბას, მი მარ თოს სა სა მარ თ ლოს და წა მო
იწყოს სა მო ქა ლა ქო საქ მის წარ მო ე ბა. თუმ ცა აღ ნიშ ნულ ასა კამ დე ბავ შ ვებს 
სა სა მარ თ ლო ში მხო ლოდ მშობ ლე ბი და კა ნო ნი ე რი მე ურ ვე ე ბი წარ მო ად გე
ნენ. ქვეყ ნის ან ტი დის კ რი მი ნა ცი ულ მა მე ქა ნიზ მ მა (საქართველოს სა ხალ ხო 
დამ ც ველ მა) ეს ნორ მა ბავ შ ვე ბი სათ ვის დის კ რი მი ნა ცი უ ლად მი იჩ ნი ა.14 რო
გორც რე კო მენ და ცი ა შია აღ ნიშ ნუ ლი, კა ნო ნი 14 წლამ დე და 14 წელ ზე უფ
რო სი ასა კის ბავ შ ვებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად ეპყ რო ბა და ამ გ ვა რი გან ს ხ ვა ვე ბა 
მოპყ რო ბა ში გა უ მარ თ ლე ბე ლი ა. რე კო მენ და ცი ის თა ნახ მად, კა ნონ მ დე ბე
ლი მიზ ნად ისა ხავ და 14 წლამ დე ბავ შ ვე ბი სათ ვის სა სა მარ თ ლო ზე წვდო
მის უფ ლე ბის დაც ვას ბავ შ ვის წარ მო მად გენ ლო ბის უფ ლე ბის მშობ ლე ბის
თ ვის გა და ცე მით. მაგ რამ ამ გ ვა რი მიდ გო მა პრაქ ტი კა ში რიგ გა მოწ ვე ვებს 

8  გაეროს ბავშვის უფლებათა 
კონვენცია, მუხლი 12 (2).

9  საქართველოს სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსი, მუხლი 81.

10  საპროცესო ქმედუნარიანობა – 
პირის იურიდიული უნარი, საკუთარი 
სახელით დადოს მავალდებულებელი 
კონტრაქტები, აღძრას საქმე სხვის 
მიმართ და მის მიმართაც აღიძრას 
საქმე~ (ლექსიკონი “Black’s Law~, მე2 
გამოცემა).

11  ადამიანის უფლებათა ევროპის 
სასამართლო (2016), #71776/12, 
პუნქტი 84.

12  ევროპის საბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტი, „ევროპის საბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის 
სახელმძღვანელო პრინციპები 
ბავშვზე მორგებულ 
მართლმსაჯულებასთან 
დაკავშირებით~, 2010, გვ. 17. იხ. 
შემდეგ მისამართზე (ბოლო ნახვა: 
07.04.2018): https://rm.coe.int/16804b
2cf3 (ინგლისურად)

13  საქართველოს სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსი, მუხლი 811.

14  საქართველოს სახალხო დამცველი, 
რეკომენდაცია ასაკის ნიშნით ირიბი 
დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის 
შესახებ საქართველოს პარლამენტის 
თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძესა 
და საქართველოს პრემიერმინისტრს 
გიორგი კვირიკაშვილს (2016). 
გვ. 20. იხ. შემდეგ მისამართზე 
(ბოლო ნახვა: 07.04.2018): http://
ombudsman.ge/ge/recommenda
tionsProposal/rekomendaciebi/
saqartvelossaxalxodamcvelmabavsh
vebissasamartlosadmixelmisawvdo
mobismaregulirebelikanonmdeblo
badiskriminaciuladmiichnia.page

საქართველოში ბავშვებისათვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის 
გაუმჯობესების საჭიროება
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წარ მოქ მ ნის: რო დე საც მშობ ლე ბი უგუ ლე ბელ ყო ფენ ბავ შ ვე ბის სა ჭი რო
ე ბას – მოხ დეს მა თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა სა მარ თ ლო მე ქა ნიზ მე ბით, და /
ან რო დე საც მშობ ლე ბი თა ვად არ ღ ვე ვენ სა კუ თა რი შვი ლე ბის უფ ლე ბებს, 
ბავ შ ვე ბის თ ვის დე ფაქ ტო სა სა მარ თ ლო ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ხდე ბა. რო დე
საც მშობ ლე ბი არ ღ ვე ვენ სა კუ თა რი შვი ლე ბის უფ ლე ბებს, ბავ შ ვ თა დაც ვის 
სამ სა ხუ რე ბი (სოციალური მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო) ვალ დე ბულ ნი არი ან, 
მშობ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი ი ღონ ზო მე ბი მა თი შვი ლე ბის უფ ლე ბე ბის დარ
ღ ვე ვის თ ვის, თუმ ცა პრაქ ტი კა ში ეს იშ ვი ა თად ხდე ბა. ხში რად სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს არა ე ფექ ტუ რი მუ შა ო ბის, ასე ვე საქ მე ე ბის ზე
და პი რუ ლად შეს წავ ლის გა მო ა, რომ სა სა მარ თ ლო ში მცი რე რა ო დე ნო ბის 
სარ ჩე ლე ბი შე დის – ეს ის სი ტუ ა ცი ა ა, რო მე ლიც ძირს უთხ რის არ სე ბულ 
კა ნონ მ დებ ლო ბას და შე სა ბა მის პრაქ ტი კას.

რაც შე ე ხე ბა 14 წელ ზე უფ როს ბავ შ ვებს, რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, სა ქარ
თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სი აძ ლევს მათ უფ ლე ბას, მი მარ თონ 
სა სა მარ თ ლოს. თუმ ცა რო დე საც ხდე ბა სარ ჩე ლის ოფი ცი ა ლუ რად შე ტა ნა, 
სა სა მარ თ ლო მხო ლოდ ამ ეტაპ ზე ნიშ ნავს ბავ შ ვის საპ რო ცე სო წარ მო მად გე
ნელს. შე დე გად ბავ შ ვი მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ ლო ბას, ისარ გებ ლოს იური დი
უ ლი დახ მა რე ბით სა ჩივ რის მომ ზა დე ბი სა და და სა ბუ თე ბის პრო ცეს ში, ასე ვე 
მოკ ლე ბუ ლია უფ ლე ბას, გა ა კე თოს თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი იმას თან და კავ ში
რე ბით, თუ ვინ წარ მო ად გენს მას სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე.

ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი

ბავ შ ვ ზე მორ გე ბულ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო
რი სო სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, ბავ შ ვებს უნ და ჰქონ დეთ უფ ლე ბა, ჰყავ
დეთ სა კუ თა რი ად ვო კა ტი და უფ ლე ბა, წარ მოდ გე ნილ ნი იყ ვ ნენ, მა თი 
სა ხე ლით, სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში, რო დე საც არ სე ბობს ან შე იძ ლე ბა არ სე
ბობ დეს ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი ბავ შ ვ სა და მშობ ლებს ან სხვა ჩარ თულ 
მხა რე ებს შო რის.15

ბავ შ ვე ბის თ ვის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე წვდო მის უფ ლე ბის ერ თ ერთ ყვე
ლა ზე მძი მე დარ ღ ვე ვას ად გი ლი აქვს იმ საქ მე ებ ში, რომ ლე ბიც ეხე ბა სა
ხელ მ წი ფოს ზრუნ ვის ქვეშ მყოფ ბავ შ ვებს. მშო ბელ თა მზრუნ ვე ლო ბას 
მოკ ლე ბულ ბავ შ ვებს იური დი უ ლად სა ხელ მ წი ფო წარ მო ად გენს, კერ ძოდ 
კი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო. ამ გ ვარ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც 
ბავ შ ვი ჩი ვის სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის არა სა თა ნა დო საქ ცი ე ლის შე სა ხებ და 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბი სათ ვის მი მარ თავს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დამ ც
ველ ორ გა ნი ზა ცი ებს ან და მო უ კი დე ბელ იურისტს, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტოს აქვს ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა, უარი თქვას ან და თან ხ მ
დეს მე სა მე მხა რის მი ერ ბავ შ ვის წარ მოდ გე ნა ზე. შე დე გად, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს აქვს უფ ლე ბა, იმოქ მე დოს იმ ბავ შ ვის სა ხე ლით, 
რო მელ მაც იმა ვე სა ა გენ ტოს ბრა ლი დას დო მი სი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა ში. 
ეს ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის აშ კა რა შემ თხ ვე ვა ა. მ. ტ.ს ბო ლოდ რო ინ დელ 
საქ მე ში, რო დე საც 13 წლის ბავ შ ვ მა მი მარ თა ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ას იური დი უ ლი დახ მა რე ბის თ ვის, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე
ბის სა ა გენ ტომ არა მარ ტო უარი თქვა თხოვ ნა ზე, არა მედ ბავ შ ვ სა და არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის იურის ტებს შო რის ნე ბის მი ე რი კო მუ ნი კა ცი აც 

15  ევროპის საბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტი, „ევროპის საბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის 
სახელმძღვანელო პრინციპები 
ბავშვზე მორგებულ 
მართლმსაჯულებასთან 
დაკავშირებით~, 2010, გვ. 7. იხ. 
შემდეგ მისამართზე (ბოლო ნახვა: 
07.04.2018): https://rm.coe.int/16804b
2cf3 (ინგლისურად)
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კი აკ რ ძა ლა. არ არის გა საკ ვი რი, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ გა
აგ რ ძე ლა საქ მის წარ მო ე ბა და იგი ამ ჟა მად იხი ლე ბა სა ერ თო სა სა მარ თ ლოს 
მი ერ.16 ამ გ ვა რი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი პრაქ ტი კა და სა სა მარ თ ლოს დად გე ნი
ლე ბა გა სა ჩივ რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში.

ფსი ქი ატ რი ულ და წე სე ბუ ლე ბა ში იძუ ლე ბით  
მო თავ სე ბი სა და მკურ ნა ლო ბის გა და სინ ჯ ვა  
სა სა მარ თ ლოს მი ერ 

„ფსიქიატრიული დახ მა რე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ად გენს, რომ 
თუ ბავ შ ვის ასა კი არ აღე მა ტე ბა 16 წელს, მას არა აქვს უფ ლე ბა, გა ა სა
ჩივ როს სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი სი არა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ფსი ქი
ატ რი უ ლი მკურ ნა ლო ბის და ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის და ელექ ტ რო შო კუ რი თე
რა პი ის ან ფი ზი კუ რი და ქი მი უ რი შეზღუდ ვის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ, თუ კი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი სი მშობ ლის და /ან კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ ლის მი ერ 
არის მი ღე ბუ ლი.17 კა ნო ნი გუ ლის ხ მობს ბავ შ ვის შე ხე დუ ლე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, მაგ რამ შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბი 
საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნი ა. ამ გ ვა რი რე გუ ლი რე ბის შე დე გად ბავ შ ვებს არ აქვთ 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე სხვებ თან თა ნას წო რი წვდო მა – ფსი ქი ატ რი ულ და
წე სე ბუ ლე ბა ში არა ნე ბა ყოფ ლო ბით მო თავ სე ბი სა და მკურ ნა ლო ბის სა სა
მარ თ ლოს მი ერ გა და სინ ჯ ვის თვალ საზ რი სით – ამ გ ვა რი სი ტუ ა ცი ის გა მო 
ად გი ლობ რივ მა უფ ლე ბა დამ ც ველ მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ გა ა
სა ჩივ რა კა ნო ნის დე ბუ ლე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ
ლო ში.

რე კო მენ და ცი ე ბი

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლო ბის შეზღუდ ვა, 14 
წლამ დე ბავ შ ვე ბი სათ ვის სა სა მარ თ ლო ე ბის ხელ მი უწ ვ დო მე ლო ბა, ბავ შ ვე
ბის თ ვის იური დი უ ლი მრჩევ ლის მომ სა ხუ რე ბა ზე შეზღუ დუ ლი წვდო მა და 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს თან ინ ტე რეს თა აშ კა რა კონ ფ ლიქ
ტი ერ თობ ლი ვად  წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლო ში ბავ შ ვის ფუნ და მენ ტუ რი 
უფ ლე ბის – მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის – მნიშ ვ ნე ლო ვან დარ
ღ ვე ვას.

არ სე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და პრაქ ტი კის გა სა უმ
ჯო ბე სებ ლად, რომ ლე ბიც ბავ შ ვებს არ თ მევს მათ კა ნო ნი ერ უფ ლე ბას, ხე
ლი მი უწ ვ დე ბო დეთ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს შემ დე გი 
ზო მე ბი (ევროკავშირსა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი
რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბი სა და გა ე როს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის 
მოთხოვ ნებ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში):

•	 სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა უნ და მო ახ დი ნოს სა კა ნონ მ დებ ლო პა
კე ტის ინი ცი რე ბა, რომ ლი თაც მოხ დე ბა იმ კა ნო ნე ბის გა და სინ ჯ ვა, 
რომ ლე ბიც ზღუ დავს ბავ შ ვე ბის თ ვის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ
დო მო ბას, და მის ცემს მათ უფ ლე ბას, მი ი ღონ იური დი უ ლი დახ მა რე ბა 
ყო ველ გ ვა რი ასა კობ რი ვი ზღვრის გა რე შე;

16  თბილისის საქალაქო სასამართლო, 
საქმე № 3/189716.

17  საქართველოს კანონი 
„ფსიქიატრიული დახმარების 
შესახებ~, მუხლი 8.
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•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და ჩა ა ტა როს ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სა ინ
ფორ მა ციო კამ პა ნია ბავ შ ვე ბის თ ვის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ
დო მო ბას თან და კავ ში რე ბით;

•	 ხე ლი უნ და შე ეწყოს ბავ შ ვ თა უფ ლე ბას  მო უს მი ნონ  და ეს უფ ლე ბა ყო
ველ გ ვა რი დაბ რ კო ლე ბის გა რე შე უნ და იქ ნეს რე ა ლი ზე ბუ ლი ყვე ლა ნა
ირ გა რე მო ში – მათ შო რის სკო ლებ ში, სა ბავ შ ვო ბა ღებ ში, სა სა მარ თ
ლო ებ სა და სხვა ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებ ში;

•	 რე გუ ლა რუ ლად უნ და ხდე ბო დეს ბავ შ ვე ბის უფ ლე ბის, ხე ლი მი უწ ვ დე
ბო დეთ სა ჩივ რე ბის წარ დ გე ნის პრო ცე დუ რა ზე, მო ნი ტო რინ გი და გა
უმ ჯო ბე სე ბა პო ტენ ცი უ რი რის კე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად.
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