
1 

 
 საქმე №2/21127-15   

 

 
გადაწყვეტილება 
საქართველოს სახელით 

 
 
19 ივლისი, 2016  წელი                                                                                     თბილისი 

 
შესავალი ნაწილი 

 
 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს  სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია 

მოსამართლე    ეკა ზარნაძე 

       სხდომის მდივანი    ხატია ქვრივიშვილი 

 
 
 

მოსარჩელე, მოპასუხე შეგებებული სარჩელით  თ  ვ 
წარმომადგენელი ა კ, გ ლ 
მოპასუხე, მოსარჩელე შეგებებული სარჩელით  ბ. ბ. 
წარმომადგენელი  ს. ბ, გ. ბ., გ ბ, თ ნ, ნ ბ 
მესამე პირი ნ ბ (არასრულწლოვანი) 
მესამე პირი  ლ ბ (არასრულწლოვანი) 
მესამე პირი სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო (მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანო) 
წარმომადგენელი კ ბ 
დავის საგანი სარჩელით არასრულწლოვანის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, 
მშობლის უფლების შეზღუდვა 
დავის საგანი შეგებებული სარჩელით არასრულწლოვანის საცხოვრებელი ადგილის 
განსაზღვრა 

 
 
 
 



2 

 
აღწერილობითი ნაწილი 

 
 

1. სასარჩელო მოთხოვნა 
 
1.1. სასარჩელო მოთხოვნა 
1.1.1. მოპასუხე ბ ბ თანხმობის გარეშე მოსარჩელე თ ვ არასრულწლოვანი შვილის, ნ  ბ  
(დაბადებული 2006 წლის .. აპრილს),  საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებს გარეთ, 
კერძოდ ფინეთის სახელმწიფოში გაყვანის უფლების მინიჭება; 
1.1.2. მოპასუხე ბ ბ თანხმობის გარეშე მოსარჩელე თ ვ არასრულწლოვანი შვილის, ლ 
ბ  (დაბადებული 2008 წლის .. მაისს),  საქართველოს  სახელმწიფო საზღვრებს გარეთ, 
კერძოდ ფინეთის სახელმწიფოში გაყვანის უფლების მინიჭება; 
1.1.3. 2006 წლის .. აპრილს დაბადებული ნ ბ საცხოვრებელ ადგილად, დედის, თ ვ  
საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა ამ უკანასკნელის საქართველოსა 
სახელმწიფოში ყოფნის პერიოდში ქ. თბილისი, ……, თ  ვ ფინეთის სახელმწიფოში 
ყოფნის პერიოდში კი  ფინეთი ; 
1.1.4. 2008 წლის .. მაისს დაბადებული ლ ბ საცხოვრებელ ადგილად, დედის, თ ვ  
საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა ამ უკანასკნელის საქართველოში ყოფნის 
პერიოდში  ქ. თბილისი,  , ფინეთის სახელმწიფოში ყოფნის პერიოდში კი ფინეთი, … 
 
მოსარჩელე თ ვ და მოპასუხე ბ ბ თანაცხოვრების პერიოდში შეეძინათ ორი შვილი: 
2006 წლის … აპრილს დაბადებული ნ ბ და 2008 წლის .. მაისს დაბადებული ლ ბ. 
მხარეები განქორწინდნენ 2009 წელს, რის შემდეგაც თ ვ გაემგზავრა საზღვარგარეთ. 
ამავე პერიოდში მოპასუხე ბ ბ დატოვა საქართველო და გაემგზავრა საზღვარგარეთ. 
მას შემდეგ იგი საქართველოში აღარ ჩამოსულა. ამჟამად ბ ბ ცხოვრობს ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში. მშობლების საზღვარგარეთ ყოფნის პერიოდში ორივე 
არასრულწლოვანი შვილი იმყოფებოდა საქართველოში და იზრდებოდა ბ ბ  
მშობლებთან. მოსარჩელე თ  ვ 2014 წლის .. მაისიდან ქორწინებაშია ს ს და მასთან 
ერთ ოჯახად ცხოვრობს ფინეთში მისამართზე ქ..       თ ვ მეუღლეს, ს ს, აქვს ფინეთში 
მუდმივი ცხოვრებისა და მუშაობის უფლება და  ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას. 
თავად მოსარჩელეს აქვს ფინეთის სახელმწიფოში ცხოვრების და მუშაობის უფლება 
ხუთი წლის ვადით. ამ ეტაპზე იგი არ არის დასაქმებული და იღებს სოციალურ 
დახმარებას დაახლოებით 630 (ექვსას ოცდაათი) ევროს. თ  ვ 2015 წლის .. ივლისს 
დაბრუნდა საქართველოში და ცხოვრობს თავის შვილებთან ერთად. საქართველოში 
დაბრუნების შემდეგ მან შეიტყო, რომ არასრულწლოვანი ნ ბ და ლ ბ ბებიასთან და 
ბაბუასთან იმყოფებოდნენ სტრესულ მდგომარეობაში, რადგან ბებიასა და ბაბუას არ 
სურდათ, ბავშვები დედასთან ყოფილიყვნენ. მოსარჩელემ შვილების მძიმე ფსიქო-
ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე ბავშვებთან მუშაობაში ჩართო 
ნეიროგანვითარების ცენტრის ფსიქოლოგი, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში 
მუშაობდა არასრულწლოვნებთან. თ ვ სურს, არასრულწლოვანი ნ ბ და ლბ 
ცხოვრობდნენ მასთან როგორც ფინეთში, ისე საქართველოში. ორივე სახელმწიფოში 
დედა უზრუნველყოფს ბავშვებისათვის უსაფრთხო, მყუდრო და კეთილსაიმედო 
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გარემოს. ამ ეტაპზე მას აქვს საშუალება, მატერიალურად უზრუნველყოს შვილები 
სწავლისა და განვითარების სათანადო პირობებით, რაზედაც თანახმა არ არის 
მოპასუხე მხარე. მიუხედავად დედის და ბავშვების წლების განმავლობაში ცალ-
ცალკე ცხოვრებისა, ბავშვებს არ აქვთ გაუცხოება დედასთან. არასრულწლოვნებს 
სურთ თ ვ ერთად ფინეთის სახელმწიფოში გამზავრება და დედასთან ერთად 
ცხოვრება. მოსარჩელე მხარე არ არის წინააღმდეგი, ბავშვებს ჰქონდეს ურთიერთობა 
მამასთან, ან მამის მშობლებსა და ნათესავებთან. მოსარჩელე აპირებს  ჩამოვიდეს 
საქართველოში და არ სურს ბავშვები მოწყვიტოს საქართველოს.   ნ ბ და ლ ბ 
გამოხატავენ სურვილს და მზაობას, გაემგზავრონ დედასთან ერთად ფინეთის 
სახელმწიფოში და იცხოვრონ იქ. მოპასუხე ბ ბ არ იმყოფება საქართველოში. იგი 
ცხოვრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მისი საქართველოში დაბრუნების 
სავარაუდო დრო ცნობილი არ არის. სასარჩელო მოთხოვნები წარმოდგენილია 
არასრულწლოვანი ბავშვების სურვილიდან გამომდინარე და ემსახურება 
არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესებს. 
 
 
1.2.  სასარჩელო მოთხოვნა შეგებებული სარჩელით 
1.2.1. 2006 წლის ...აპრილს დაბადებული ნ ბ საცხოვრებელ ადგილად მამის,  ბ ბ  
საცხოვრებელი ადგილის ქ. თბილისი, , ბინა №, განსაზღვრა; 
1.2.2. 2008 წლის .. მაისს დაბადებული ლ ბ საცხოვრებელ ადგილად, მამის,  ბ ბ 
საცხოვრებელი ადგილის ქ. თბილისი,  განსაზღვრა. 
არასრულწლოვანი ბავშვების მამა ბ ბ დასაქმების მიზნით, დროებით, იმყოფება 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თ ვ მიერ აზარტული თამაშებით გატაცების გამო 
აღებულმა სასესხო ვალდებულებებმა განაპირობა ბ ბ და მისი მშობლების მძიმე 
მატერიალურ მდგომარეობა. მოპასუხე თ ვ მიერ სესხად აღებული თანხის 
უზრუნველყოფის მიზნით იპოთეკით დაიტვირთა ბ ბ მშობლების კუთვნილი 
საცხოვრებელი ბინა. თ ვ არ შეასრულა სასესხო ვალდებულება და ბ ბ მშობლებმა 
დაკარგეს საცხოვრებელი ბინა. ოჯახის მძიმე ფინანსური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისა და ბავშვების ფინანსურად უზრუნველყოფის მიზნით ბ  ბ 
გაემგზავრა საზღვარგარეთ სამუშაოდ. მშობლების საქართველოში არყოფნის 
პერიოდში არასრულწლოვანი ლ ბ და ნ ბ იზრდებოდნენ უშუალოდ ბებიის, გ ბ , და 
ბაბუის, გ ბ, პირადი კონტროლის ქვეშ, ჯანსაღ და უსაფრთხო გარემოში. უცნობია თუ 
რა გარემოში მოუწევთ ცხოვრება ბავშვებს საქართველოს საზღვრებს გარეთ და 
რამდენად შეეჩვევიან არასრულწლოვნები უცხო საცხოვრებელ და სოციალურ 
პირობებს, ფინეთის განათლების სისტემას. შესაბამისად, მიზანშეწონილია, 
არასრულწლოვნები დარჩნენ საცხოვრებლად საქართველოში, სადაც შექმნილია 
მათთვის შესაბამისი გარემო. მოპასუხე ბ ბ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
აწესრიგებს შესაბამის დოკუმენტებს და აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას, თუმცა 
მისი დაბრუნების თარიღი ცნობილი არ არის.  
 
 
2. მოპასუხის პოზიცია 
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2.1. მოპასუხის პოზიცია 
2.1.1. მოპასუხე  მოთხოვნას  არ  ეთანხმება; 
2.1.2. მოპასუხე  მოთხოვნას  არ  ეთანხმება; 
2.1.3. მოპასუხე  მოთხოვნას  არ  ეთანხმება; 
2.1.4. მოპასუხე  მოთხოვნას  არ  ეთანხმება. 
მოპასუხე ბ ბ სისტემატურად უგზავნიდა ოჯახს თანხას სხვადასხვა 
საჭიროებისათვის. არასრულწლოვანი ბავშვები სწავლობენ ე.წ. კერძო სკოლაში და 
ორივე ბავშვის სწავლის საფასურს იხდიდა ბ ბ. ის გარემოება, რომ თითქოს 
არასრულწლოვან ბავშვებზე ბებია და ბაბუა ცუდ ზეგავლენას ახდენს და სტრესულ 
მდგომარეობაში ამყოფებენ მათ, არ შეესაბამება სინამდვილეს. მშობლების 
საზღვარგარეთ გამგზავრების შემდეგ სწორედ ბებიამ და ბაბუამ აიღეს საკუთარ 
თავზე ბავშვების მოვლა-პატრონობა და მათზე ზრუნვის ვალდებულება. 
წარმოდგენილ ფსიქოლოგიურ შეფასებაში მითითებულია, რომ ბავშვებს კონტაქტი 
უნდა ჰქონდეთ აღმზრდელ ბებიასა და ბაბუასთან. თუკი ბავშვებს აღენიშნებათ 
რაიმე სახის ფსიქოლოგიური პრობლემა, ეს სავარაუდოდ განპირობებულია დედის 
ყურადღების ნაკლებობით. სამოქალაქო კანონმდებლობა ბავშვთან ურთიერთობის 
საკითხების გადაწყვეტისათვის თანაბარ უფლებებს ანიჭებს არასრულწლოვანი 
ბავშვების მშობლებს. მოსარჩელეს სურს, არასრულწლოვანი ბავშვები მოწყვიტოს 
მშობლიურ გარემოს და წაიყვანოს მათთვის უცხო გარემოში, ფინეთის 
სახელმწიფოში. არასრულწლოვნები გამოხატავენ სურვილს დედასთან დარჩენისა, 
თუმცა საქმეში არ არის წარმოდგენილი მტკიცებულება, რომლითაც შეიძლება 
დადგინდეს ბავშვების მამასთან და მის ოჯახის წევრებთან დაშორების მკვეთრად 
გამოხატული ნება. არ იკვეთება ბავშვების ბებიასთან და ბაბუასთან დაშორების 
აუცილებლობა და ამ მოსალოდნელი ცვლილებების შესაბამისობა ბავშვების 
ჭეშმარიტ ინტერესებთან. უცნობია, ხომ არ შეექმნებათ საფრთხე ბავშვების ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობას მათი საცხოვრებელ ადგილად უცხო ქვეყნის განსაზღვრის 
შემთხვევაში. ბავშვები არ არიან ადაპტირებულნი ახალ სოციალური გარემოსთან, 
დედის ახალ ოჯახთან. გასათვალისწინებელია არასრულწლოვანთა ენის ბარიერი და 
ის გარემოება, რომ მათ არ იციან ფინური და შვედური ენა. შესაძლოა, 
არასრულწლოვანთათვის დაირღვეს სწავლის გაგრძელების უწყვეტობის პრინციპი. 
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს არ გამოუკვლევია ბავშვების ფსიქიკური 
და ემოციური დამოკიდებულება იმ მოსალოდნელი ცვლილებებისადმი, რაც 
მოჰყვება მათი საზღვარგარეთ გამგზავრებას  და მამასთან, აღმზრდელ ბებიასთან და 
ბაბუასთან ურთიერთობის გაწყვეტას. უპირველეს ყოვლისა, დაცული უნდა იქნეს 
არასრულწლოვანთა უპირატესი ინტერესები, აღიზარდონ და იცხოვრონ 
მატერიალურად და მორალურად ჯანსაღ გარემოში. აღნიშნული ცვლილებები და 
არასრულწლოვანთა ასაკიდან გამომდინარე წინასწარი ადაპტაციის გარეშე მათი 
სრულიად უცხო გარემოში ყოფნა, არ შეესაბამება მათ ჭეშმარიტ ინტერესებს, რის 
გამოც არ არსებობს სარჩელის დაკმაყოფილების ფაქტობრივი და სამართლებრივი 
საფუძველი.  
 
 
2.2. შეგებებული სარჩელით მოპასუხის პოზიცია 
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2.2.1. მოპასუხე  მოთხოვნას  არ  ეთანხმება; 
2.2.1.  მოპასუხე  მოთხოვნას  არ  ეთანხმება.  
არასრულწლოვან ბავშვებს, ნ ბ და ლ ბ სურთ, ცხოვრობდნენ და იზრდებოდნენ 
დედასთან, თ ვ, ერთად. მოპასუხე ბ ბ 2009 წლიდან დღემდე საქართველოში არ 
ჩამოსულა და უშუალო ურთიერთობა არ ჰქონია შვილებთან. იგი ცხოვრობს 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ არის ცნობილი ბ ბ საქართველოში დაბრუნების 
სავარაუდო დრო და იგი არც აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას.  შესაბამისად, 
მოსარჩელის მოთხოვნა ბავშვების საცხოვრებელ ადგილად განისაზღვროს მისი 
საცხოვრებელი ადგილი, ეწინააღმდეგება ბავშვების ინტერესებს.   
    
 
მესამე პირი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ეთანხმება თ ვ სარჩელს 
მშობლის წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვისა და არასრულწლოვანი 
შვილების საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ.  
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო არ ეთანხმება ბ. ბ. შეგებებულ სარჩელს 
არასრულწლოვანი შვილების საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ. 
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ წარმოდგენილ დასკვნებში 
გამოკვეთილია, რომ დედასთან ბავშვების აღზრდა-განვითარებისათვის შექმნილია 
კეთილსაიმედო გარემო. მოსარჩელეს აქვს შესაძლებლობა, დააკმაყოფილოს 
შვილების საბაზისო საჭიროება და შეუქმნას მათ  უსაფრთხო გარემო. ბავშვებს ჰყავთ 
მშობლები და არასრულწლოვანთა უფლებაა, იცხოვრონ ერთ-ერთ მშობელთან მაინც. 
ბავშვები ცხოვრობენ რა ბებია-ბაბუასთან, ფაქტობრივად არიან წარმომადგენლის 
გარეშე. აუცილებელია არასრულწლოვანი ბავშვები იზრდებოდნენ ერთ-ერთ 
ბიოლოგიურ მშობელთან მაინც. მოცემულ შემთხვევაში ორივე მშობლის ძირითადი 
საცხოვრებელი ადგილი არ მოიაზრება საქართველოს ფარგლებში და ისინი ცალ-
ცალკე ცხოვრობენ სხვადასხვა ქვეყანაში. ბებია-ბაბუასთან ურთიერთობა ვერ 
შეცვლის  დედასთან ან მამასთან შვილების ურთიერთობისა და მასთან ცხოვრების 
აუცილებლობას. არასრულწლოვანი ბავშვების მამა ბ ბ ცხოვრობს ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში და მისი საქართველოში დაბრუნების სავარაუდო პერიოდი 
უცნობია. არასრულწლოვანთა დედა, თ ვ, 2015 წლის ივლისის თვიდან იმყოფება 
საქართველოში იმ მიზნით, რომ მიენიჭოს შესაძლებლობა წაიყვანოს 
არასრულწლოვანი ბავშვები თავის საცხოვრებელ ადგილას, რომელიც მდებარეობს 
ფინეთი,. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ დედამ ბავშვებთან რამდენიმე 
წლიანი განშორების შემდეგ გამოთქვა სურვილი და გამოხატა შესაბამისი მზაობა 
ცხოვრობდნენ არასრულწლოვანი შვილები მასთან და ასევე, ნ ბ და ლ ბ აღარ სურთ 
დედასთან განშორება, მიზანშეწონილია, არასრულწლოვნებს მიეცეთ შესაძლებლობა, 
იცხოვრონ დედასთან ერთად. ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევაშიც, თუ 
მის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი იქნება მამისათვის მშობლის 
წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვა და არასრულწლოვანთა საცხოვრებელი 
ადგილის ცვლილება. თ ვ გამოხატავს მზადყოფნას, მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი 
ბავშვების უცხო გარემოსთან შეჩვევასა და უცხო ქვეყანაში არსებული სწავლის 
პირობების ბავშვებისათვის მისაღები და დასაძლევი სასწავლო პროგრამასთან 
შესაბამისობაში მოყვანას.  
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არასრულწლოვანი ნ ბ და ლ ბ ეთანხმებიან თ ვ სარჩელს მშობლის 
წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვისა და არასრულწლოვანი შვილების 
საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ. ისინი არ ეთანხმებიან ბ ბ  
შეგებებულ სარჩელს არასრულწლოვანი შვილების საცხოვრებელი ადგილის 
განსაზღვრის შესახებ. 
არასრუწლოვანნი თ ვ საქართველოში დაბრუნების დღიდან გრძნობენ დედის 
სიყვარულს, სითბოს და არ სურთ მასთან კვლავ განშორება და ბებიასთან, გ ბ 
დაბრუნება. დედის ჩამოსვლამდე საქართველოში, მათ თ ვ ურთიერთობა ჰქონდათ 
თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალებებით: ტელეფონი, ე.წ. ,,სკაიპი”. ამავე 
საშუალებით აქვთ კომუნიკაცია მამასთან. ნ და ლ სურთ და მზად არიან, დედასთან 
ერთად საზღვარგარეთ გაემგზავრონ. მათი სურვილია, რაც შეიძლება სწრაფად 
გადაწყვიტოს სასამართლომ დავა და უმოკლეს ვადაში წავიდნენ ფინეთის 
სახელმწიფოში დედასთან საცხოვრებლად. მათ არ აშინებთ უცხო ქვეყანაში 
არსებული ენის ბარიერი და გამოთქვამენ სიხარულს უცხო (ახალი) ენის 
შესწავლასთან დაკავშირებით.  
(სასამართლოს 2016 წლის .. მარტის სხდომის ოქმი).  
 
 
 
3. ფაქტობრივი გარემოებები 
 
3.1. უდავო ფაქტობრივი გარემოებები 
3.1.1. 2009 წლიდან თ ვ და ბ ბ  აღარ ცხოვრობენ ერთ ოჯახად და არ ეწევიან საერთო 
მეურნეობას; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი). 
3.1.2. 2009 წლის .. ნოემბერს თ ვ დატოვა საქართველო და გაემგზავრა საზღვარგარეთ. 
იგი საქართველოში დაბრუნდა 2015 წლის .. ივლისს. თ ვ 2011 წლიდან ცხოვრობს 
ფინეთის სახელმწიფოში.  
თ ვ საქართველოში ჩამოსვლამდე არასრულწლოვნებთან ურთიერთობა ჰქონდა 
თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალებებით: ტელეფონი, ე.წ. ,,სკაიპი”; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი). 
3.1.3. ბ ბ 2009 წლის ... დეკემბრიდან არ იმყოფება საქართველოში. 2009 წელს 
საქართველოს ტერიტორიის დატოვების შემდეგ იგი საქართველოში აღარ 
დაბრუნებულა. ბ ბ  ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და მუშაობს. 
მას საზღვარგარეთ გამგზავრების შემდეგ პირადი ურთიერთობა არასრულწლოვან ნ 
ბ.  და ლ. ბ. არ ჰქონია.  
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მოპასუხეს აქვს არასრულწლოვნებთან ურთიერთობა თანამედროვე კომუნიკაციის 
საშუალებებით: ტელეფონი, ე.წ. ,,სკაიპი".  
ბ ბ საქართველოში დაბრუნების ან დროებით ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი 
ცნობილი არ არის;  
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ახსნა-განმარტება (სასამართლოს 
სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_საქართველოს შსს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო 
ცენტრის /მთავარი სამმართველოს/ 2015 წლის .. დეკემბრის ცნობა (ტომი I, ს.ფ. 118-
119), სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 
2015 წლის .. დეკემბრის ცნობა № ..... (ტომი I, ს.ფ. 139). 
3.1.4. თ. ვ. და ბ. ბ. საზღვარგარეთ გამგზავრების შემდეგ, 2009 წლიდან, დაახლოებით 
სამი წელი და ექვსი თვე არასრულწლოვანი ნ. ბ. და ლ. ბ. ცხოვრობდნენ ბ. ბ. 
მშობლებთან (გ. ბ. და გ. ბ.) და თ.ვ. დედასთან ერთად ამ უკანასკნელის საცხოვრებელ 
სახლში. შემდეგ კი ბავშვებმა ცხოვრება გააგრძელეს ბ. ბ. მშობლებთან ერთად 
საცხოვრებელ ბინაში, რომლითაც ქირავნობის უფლებით სარგებლობდნენ გ.ბ.და 
გ.ბ..  
ბებიასა და ბაბუასთან (გ. ბ. და გ. ბ.) ერთად არასრულწლოვანნი ბოლოს 
ცხოვრობდნენ მისამართზე ქ. თბილისი,. სადაც  საცხოვრებლის სანიტარულ-
ჰიგიენური ნორმები დამაკმაყოფილებელია. ბინა უზრუნველყოფილია საჭირო 
ინვენტარით. საცხოვრებელი ბინით ოჯახი სარგებლობს ქირავნობის 
ხელშეკრულების საფუძველზე. მოცემულ მისამართზე (ქ. თბილისი,) ბ.ბ. არასოდეს 
უცხოვრია და იგი არ წარმოადგენს ბ. ბ. ან მისი ოჯახის წევრის საკუთრებას. 
არასრულწლოვანებთან ცხოვრების დროს გ. ბ. და გ.ბ. ოჯახის შემოსავალს 
წარმოადგენდა როგორც თ.ბ., ასევე ბ. ბ., გზავნილი თანხა. ისინი იღებენ კუთვნილ 
ასაკობრივ პენსიას; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ახსნა-განმარტება (სასამართლოს 
სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დიდუბე-ჩუღურეთის სოციალური 
მომსახურების ცენტრის 2015  წლის .. ნოემბრის № დასკვნა  და 2016 წლის .. აპრილის 
№ დასკვნა (ტომი I, 96-97, ტომი II, ს.ფ. 2-3). 
3.1.5. თ ვ საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, 2015 წლის ივლისის თვიდან, 
არასრულწლოვან ნ ბ და ლ ბ ცხოვრობენ მასთან ერთად. მათთან ერთად ცხოვრობს 
თ. ვ. დედა. საცხოვრებელი ბინა არის ოთხოთახიანი და მდებარეობს მისამართზე  
თბილისი,. საცხოვრისის საყოფაცხოვრებო პირობები და სანიტარულ-ჰიგიენური 
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პირობები დამაკმაყოფილებელია. თ ვ და ბავშვებს ბინაში აქვთ ცალკე ოთახი, 
რომელიც აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ახსნა-განმარტება (სასამართლოს 
სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დიდუბე-ჩუღურეთის სოციალური 
მომსახურების ცენტრის 2015  წლის .. ნოემბრის №... დასკვნა  და 2016 წლის .. 
აპრილის №.. დასკვნა (ტომი I, 96-97, ტომი II, ს.ფ. 2-3),  2016  წლის .. თებერვლის №.. 
დასკვნა, 2016 წლის ..თებერვლის N.. დასკვნა  და 2016 წლის .. აპრილის №..დასკვნა 
(ტომი I, ს.ფ. 231-239, ტომი II, ს.ფ. 4-5).  
3.1.6. არასრულწლოვანი ნ. ბ. და ლ. ბ. სწავლობენ  გ.დ. სახელობის ფიზიკა-
მათემატიკურ სკოლაში. არასრულწლოვანთა სწავლის საფასურის გადახდას 
ყოველთვის დროულად ჰქონდა ადგილი. მათ აქვთ კარგი აკადემიური მოსწრება. 
არასრულწლოვნები ჩართულნი არიან სხვადასხვა წრეებში, დამატებით 
გაკვეთილებს იღებენ ინგლისურ ენაში და დადიან ცურვაზე. 
თ. ვ. საზღვარგარეთ ყოფნის პერიოდში ჰქონდა კონტაქტი სკოლის დირექტორთან 
და თ. ვ. სურვილის საფუძველზე ჩაირიცხნენ ბავშვები სკოლის აღსაზრდელებად. თ. 
ვ. ზრუნავდა შვილების განათლებასა და აქტიურ ინტერესს გამოხატავდა მათი 
აკადემიური მოსწრების მიმართ. 
ნ. ბ. და ლ. ბ. სკოლაში დასწრებას უზრუნველყოფდნენ გ. ბ. და გ. ბ. ისინი 
ზრუნავდნენ ბავშვებზე მშობლების საქართველოში არ ყოფნის პერიოოდში და 
აქტიურ ინტერესს გამოხატავდნენ მათი აკადემიური მოსწრების მიმართ; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ახსნა-განმარტება (სასამართლოს 
სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მოწმე გ დ ჩვენება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მოწმე ნ ქ ჩვენება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დიდუბე-ჩუღურეთის სოციალური 
მომსახურების ცენტრის 2015  წლის .. ნოემბრის №. დასკვნა  და 2016 წლის .. აპრილის 
№.. დასკვნა (ტომი I, 96-97, ტომი II, ს.ფ. 2-3),  2016  წლის ... თებერვლის №...დასკვნა, 
2016 წლის ... თებერვლის N.. დასკვნა  და 2016 წლის ... აპრილის №... დასკვნა (ტომი I, 
ს.ფ. 231-239, ტომი II, ს.ფ. 4-5).  
3.1.7. მას შემდეგ რაც არასრულწლოვანნი ცხოვრობენ თ. ვ., ისინი ბებია-ბაბუის 
საცხოვრებელ ბინაში იყვნენ ერთხელ 2015 წლის დეკემბრის თვეში. მას შემდეგ 
ბავშვებს გ. ბ. და გ. ბ. არ უნახავთ პირადად და ტელეფონითაც იშვიათად საუბრობენ; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
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_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ახსნა-განმარტება (სასამართლოს 
სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_თბილისის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრის 2016 წლის .. თებერვლის 
№... დასკვნა და 2016 წლის ... აპრილის №... დასკვნა (ტომი I, ს.ფ. 233, ტომი II ს.ფ. 4-
5).  
3.1.8. საქართველოს საზღვრებს გარეთ თ. ვ. საცხოვრებელი ადგილია ფინეთი, .. 
საქართველოში თ. ვ. საცხოვრებელი ადგილია ქ. თბილისი,. ფინეთში თ ვ ცხოვრობს 
ს. ს. ერთად. თ.ვ.პროფესიით არის ექიმი-ანგიოლოგი და იგი სწავლობს ამჟამად 
ფინეთის სახელწმიფოში;  
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დიდუბე-ჩუღურეთის სოციალური 
მომსახურების ცენტრის 2015  წლის . ნოემბრის №. დასკვნა,  2016  წლის 08 
თებერვლის №. დასკვნა და 2016 წლის . აპრილის №. დასკვნა (ტომი I, ს.ფ. 96-97, 234-
235; ტომი II ს.ფ. 2-3); 
_2015 წლის 10 აგვისტოს ამონაწერი ფინეთში მოსახლეობის შესახებ არსებული 
საინფორმაციო სისტემიდან (ს.ფ. 35-38); 
_2015 წლის 10 აგვისტოს ამონაწერი ფინეთში მოსახლეობის შესახებ არსებული 
საინფორმაციო სისტემიდან (ს.ფ. 31-34). 
3.1.9. არასრულწლოვნები მშობლების გამგზავრების შემდეგ ცხოვრობდნენ ბებიებისა 
(ბ. ბ. დედისა და თ. ვ. დედის) და ბაბუის მხრიდან  (გ. ბ.) მზრუნველ გარემოში. 
ბავშვებს ჰქონდათ ცხოვრების, განათლების მიღებისა თუ განვითარებისათვის ყველა 
აუცილებელი პირობა; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ახსნა-განმარტება (სასამართლოს 
სხდომის ოქმი); 
_არასრულწლოვანთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მოწმე გ. დ. ჩვენება (სასამართლოს სხდომის ოქმი). 
 
 
3.2. დადგენილი სადავო ფაქტობრივი გარემოებები 
3.2.1. თ ვ. და ბ. ბ,  თანაცხოვრების პერიოდში, 2006 წლის .. აპრილს შეეძინათ შვილი 
ნ. ბ. და 2008 წლის .მაისს - ლ. ბ.;  
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ სსგს ბათუმის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის 2015 წლის  აგვისტოს გაცემული 
ნ. ბ. დაბადების მოწმობა №., აქტის ჩანაწერი №. (ტომი I, ს.ფ. 17); 
_სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ნაძალადევის სამსახურის მიერ 2008 წლის ..მაისს 
გაცემული ლ. ბ. დაბადების მოწმობა ნკ №., აქტის ჩანაწერი №... (ტომი I, ს.ფ. 16).  
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3.2.2. თ. ვ. და ბ. ბ. განქორწინდნენ 2009 წლის . ნოემბერს;  
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის 2015 წლის . სექტემბერს 
გაცემული განქორწინების მოწმობა №., აქტის ჩანაწერი №. (ტომი I, ს.ფ. 18). 
3.2.3. თ. ვ.და ს. ს. (ესტონეთის მოქალაქე) დაქორწინდნენ 2014 წლის .. მაისს, 
ფინეთში, ქ. ჰ.. 
ს. ს., საცხოვრებელი ფართის საიჯარო (ქირავნობის) ხელშეკრულების საფუძველზე, 
2015 წლის ..მაისიდან დროებით სარგებლობაში აქვს გადაცემული საცხოვრებელი 
ბინა მდებარემისამართზე ფინეთი, ...  
ს. ს. დასაქმებულია. იგი წარმოადგენს საწარმოს ,,.....”-ის დირექტორთა საბჭოს წევრს 
და აქვს ფულადი სახით შემოსავალი;   
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ ჰელსინკის საოლქო სასამართლოს ნოტარიუსის ნ. ვ. მიერ გაცემული ქორწინების 
მოწმობა (ტომი I, ს.ფ. 28-32);  
_საცხოვრებელი ფართის საიჯარო (ქირავნობის) ხელშეკრულება (ტომი I, ს.ფ. 29-35);  
_ს. ს. (პერსონალური ნომერი №.) სახელფასო ბარათი (ტომი I, ს.ფ. 169-171. 178); 
_სავაჭრო რეგისტრაციის ამონაწერი ფინეთის პატენტისა და რეგისტრაციის 
ოფისიდან (ტომი I, ს.ფ. 172-177). 
3.2.4. გ. ბ. და გ. ბ. წარმოადგენენ ბ. ბ. მშობლებს;  
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ბ. ბ. დაბადების მოწმობა (ტომი I, ს.ფ. 75).  
3.2.5. თ. ვ. ყოველთვიურად იღებს ფინეთის სახელმწიფოდან უმუშევრობის 
სოციალურ დახმარებას. მას მიღებული აქვს ფინეთის სახელმწიფოში ბინადრობისა 
და მუშაობის უფლება ხუთი წლის ვადით. ფინეთის ბინადრობის მოწმობა 
საჭიროებს განახლებას 26.01.2020 წელს.  
მოსარჩელე თ. ვ. სარგებლობს ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურებით.  
2015 წლის .. აგვისტოდან თ. ვ. დაშვებულია ქ. ჰ. სწავლების კურსზე "სოციალური 
ადაპტაციის კურსი იმიგრანტებისათვის". მოცემული კურსის ფარგლებში თ. ვ. ექნება 
შესაძლებლობა, მიიღოს დაწვრილებითი ინფორმაცია საგანმანათლებლო 
პროგრამების შესახებ და სწავლების დროის განმავლობაში  მიიღებს უმუშევრობის 
დაფინანსებას, კვების კომპენსაციას; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_სამთავრობო სოციალური ორგანიზაცია ,,..”-ს 2015 წლის 15 ივლისის 
გადაწყვეტილება სოციალური მხარდაჭერის თაობაზე (ტომი I, ს.ფ. 179-182); 
_ფინეთის ბინადრობის მოწმობა, . (ს.ფ. 183-185);  
_2015 წლის 05 აგვისტოს შეტყობინება სწავლების კურსზე დასწრების თაობაზე 
(ტომი I, ს.ფ. 285-287); 
_ამონაწერი ,,...”-ს ოფიციალური ინტერნეტ გვერდიდან (ტომი I, ს.ფ. 288-293);  
_,,.....”-ს ბარათი ჯანმრთელობის დაზღვევის შესახებ (ტომი I, ს.ფ. 294-296). 
3.2.7. 2015 წლის 22 სექტემბრიდან 2015 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით 
არასრულწლოვან ლ. ბ.  ნეიროგანვითარების ცენტრში ჩაუტარდა ფსიქოლოგიური 
გამოკვლევა. არასრულწლოვანის ჩივილები გამოიხატებოდა შემდეგში: ლ. ორი თვეა 
ადვილად ღიზიანდება, ბრაზდება და იწყებს ტირილს. ღამე მშფოთვარედ სძინავს და 
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ბორგავს, ავლენს ფიზიკურ აგრესიას როგორც ბავშვების, ისე დის და ხანდახან 
დედის მიმართაც.   
ფსიქოლოგიურ შეფასებაში ფსიქოლოგმა (ლ. ბ.) მიუთითა შემდეგი: ბავშვს უჭირს 
მდგომარეობის ადეკვატური გადამუშავება. ერთის მხრივ, აქვს მდიდარი 
წარმოსახვის რესურსი, თუმცა ისეთი თემების აქტუალობა მის თავისუფალ 
ნამუშევრებში, როგორიცაა სიკვდილი, განადგურება, მუქარა და სხვ, მიუთითებს 
ბავშვის ემოციურ სფეროში სირთულეების არსებობაზე. აღსანიშნავია, რომ ლ. 
ცხოვრებაში უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე მკვეთრი ცვლილებებია - ბინის 
ცვლილება, ოჯახის წევრებს შორის დაძაბული ურთიერთობა, დედის ნახვა, 
რომელიც წლებია არ უნახავს და მასთან ერთად ახალ ბინაში გადასვლა.  
2015 წლის 22 სექტემბრიდან 2015 წლის 25 სექტემბრის ჩათვლით არასრულწლოვან ნ. 
ბ. ნეიროგანვითარების ცენტრში ჩაუტარდა ფსიქოლოგიური გამოკვლევა. 
არასრულწლოვანის ჩივილები გამოიხატებოდა შემდეგში:  მშფოთვარედ სძინავს, 
ბორგავს.  
ფსიქოლოგიურ შეფასებაში ფსიქოლოგმა (ლ. ბ.) მიუთითა შემდეგი: შეფასების 
განმავლობაში ნ. ავლენდა მოჭარბებულ შფოთვას, რაც გამოიხატებოდა დაზუსტების 
მიზნით დასმულ შეკითხვებში. ფსიქოლოგთან გასაუბრებისას, ნ. ნათლად გამოხატა 
სურვილი დედასთან, თ. ვ., ერთად ფინეთში წასვლასთან დაკავშირებით. ბავშვი 
ცდილობს შექმნილი მდგომარეობის გაანალიზებას და კომპრომისული 
გადაწყვეტილების მიღებას. მხარეთა შორის კონქფლიქტი, დაძაბულობა და ნ. 
ჩაყენება იმ პოზიციაში, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ვისთან დარჩება, იწვევს 
ბავშვში შფოთვის მომატებას. დიდი ალბათობით, აღნიშნული ახდენს ნეგატიურ 
გავლენას არასრულწლოვანის ძილთან დაკავშირებით.  
ფსიქოლოგიურ შეფასებაში ფსიქოლოგმა (ლბ) ასევე მიუთითა: ფსიქოლოგიური 
გამოკლევის შედეგად, ორივე არასრულწლოვან ბავშვთან მიმართებით 
რეკომენდირებულია დედასთან ადაპტაციის პროცესის ჯანსაღად წარმართვა, რაც 
თავის მხრივ საჭიროებს გამზრდელ ბებია-ბაბუასთან გარკვეული კავშირის 
შენარჩუნებას. ასევე, რეკომენდირებულია, ბავშვებს ჰქონდეთ ფიქსირებული დღის 
რეჟიმი, რაც ხელს შეუწყობს სტაბილურობის განცდას. არასრულწლოვან ბავშვებს 
უნდა მიეწოდოთ ფსიქოლოგიური მომსახურება თამაშით თერაპიის სახით, 
ვინაიდან მათი წარმოსახვის, ფანტაზიის და შემოქმედებითი უნარები 
მნიშვნელოვანი რესურსი იქნება არსებული ემოციური და  ქცევითი სირთულეების 
დასაძლევად; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ნეოროგანვითარების ცენტრის 22.09.2015-25.09.2015 მიერ არასრულწლოვანი ლ. ბ. 
ფსიქოლოგიური შეფასების შედეგები (ტომი I, ს.ფ. 19-20, 23-26);  
_ნეოროგანვითარების ცენტრის 22.09.2015-25.09.2015 მიერ არასრულწლოვანი ნ.ბ. 
ფსიქოლოგიური შეფასების შედეგები, ჩანახატი, წერილი (ტომი I, ს.ფ. 21-26). 
3.2.8. გ. ბ. სს ,,ლიბერთი ბანკში” 01.01.2013-დან 27.10.2015-მდე პერიოდის 
განმავლობაში განხორციელებული აქვს სწრაფი ფულადი გზავნილები, კერძოდ, იგი 
შვილისაგან, ბ. ბ. იღებდა გარკვეულ ფულად თანხებს სხვადასხვა ოდენობით; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
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_სს ''ლიბერთი ბანკის” მიერ 2015 წლის 28 ოქტომბერს გაცემული № ცნობა, 
ამონაწერი 01.01.2013-დან 27.10.2015-მდე განხორციელებული გზავნილების შესახებ 
(ტომი I. ს.ფ. 70-71).   
3.2.9. მოსარჩელე თ. ვ. 2011 წლის 09 ივნისს, 2011 წლის 17 ივნისს და 22 ივნისს გ. 
ბ.გამოუგზავნა ფულადი თანხა, სულ 3650 (სამი ათას ექვსასორმოცდაათი) ლარის 
ოდენობით.  
ასევე, თ. ვა 2011 წლის 29 მარტს, 2011 წლის 06 ივლისს, 2011 წლის 31 აგვისტოს და 
2013 წლის 15 აგვისტოს მ. ო. სახელზე გამოაგზავნა ფულადი თანხები, ჯამში 2800 
(ორი ათას რვაასი) აშშ დოლარის ოდენობით; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_,,ინტელექსპრესის” 2016 წლის 11 იანვარს გაცემული გზავნილების სია (ტომი I, ს.ფ. 
279-284). 
3.2.10. თ. ვ. აზარტულ თამაშებს არ ეწევა;   
საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებით არ დადასტურდა მოსარჩელე მხარის 
მხრიდან აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. სადავო გარემოების მტკიცებულებად 
ვერ განიხილება მოპასუხე ბ.ბ. წარმომადგენლის ნ. ბ. განმარტება. მტკიცებულებად 
სადავო გარემოებისა ვერ განიხილება მოწმე ნ. თ. ჩვენება (სასამართლოს სხდომის 
ოქმი), რადგან მისთვის გ. ბ. და სხვა ნათესავების გადმოცემით იყო ცნობილი თ. ვ. 
აზარტული თამაშების შესახებ ინტერესის თაობაზე.   
3.2.11. გ. დ. სახელობის ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში ნ. დ. და ლ. დ. სწავლის 
საფასურს არ იხდიდა ბ. ბ.;   
მოსარჩელეს შეგებებული სარჩელით არ წარმოუდგენია მტკიცებულება, რომელიც ბ. 
ბ. მიერ არასრულწლოვანთა სწავლის საფსურის გადახდას დაადასტურებდა. მოწმე გ. 
დ., სკოლის დირექტორმა, განმარტა, რომ გ. დ. სახელობის ფიზიკა-მათემატიკურ 
სკოლაში ნ. დ. და ლ.დ. სწავლის საფასურის გადახდას ყოველთვის დროულად 
ჰქონდა ადგილი და კონკრეტულად ვისი ფულადი სახსრებით ხდებოდა გადახდა 
მისთვის უცნობი იყო. სს ''ლიბერთი ბანკის” მიერ 2015 წლის 28 ოქტომბერს 
გაცემული №.. ცნობა, ამონაწერი   (ტომი I. ს.ფ. 70-71) შეეხება ბ. ბ. მიერ თანხის 
გადმორიცხვას გ. ბ.  01.01.2013-დან 27.10.2015წწ., რაც არ ადასტურებს ამ თანხების 
გადახდას სწავლის საფასურის სახით. 
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-4 მუხლის თანახმად, სამართალწარმოება 
მიმდინარეობს შეჯიბრებითობის საფუძველზე. მხარეები სარგებლობენ თანაბარი 
უფლებებითა და შესაძლებლობებით, დაასაბუთონ თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ 
ან გააქარწყლონ მეორე მხარის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები, მოსაზრებები თუ 
მტკიცებულებები. მხარეები თვითონ განსაზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები უნდა 
დაუდონ საფუძვლად მათ მოთხოვნებს ან რომელი მტკიცებულებით უნდა იქნეს 
დადასტურებული ეს ფაქტები. 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102-ე მუხლის მიხედვით, თითოეულმა მხარემ 
უნდა დაამტკიცოს გარემოებანი, რომელზედაც იგი ამყარებს თავის მოთხოვნებსა და 
შესაგებელს. ამ გარემოებათა დამტკიცება შეიძლება თვით მხარეთა ახსნა-
განმარტებით, მოწმეთა ჩვენებით, წერილობითი თუ ნივთიერი მტკიცებულებებით 
და ექსპერტთა დასკვნებით. ამავე მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად, გარემოებები, 
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რომელიც კანონის თანახმად უნდა დადასტურდეს გარკვეული სახის 
მტკიცებულებებით არ შეიძლება დადასტურდეს სხვა სახის მტკიცებულებებით. 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 105-ე მუხლის თანახმად, სასამართლო აფასებს 
მტკიცებულებებს თავისი შინაგანი რწმენით, რომელიც უნდა ემყარებოდეს 
სასამართლო სხდომაზე მათს ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ განხილვას, რის 
შედეგადაც მას გამოაქვს დასკვნა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების 
არსებობის ან არარსებობის შესახებ. მოსაზრებები, რომლებიც საფუძვლად უდევს 
სასამართლოს შინაგან რწმენას უნდა აისახოს გადაწყვეტილებაში.  
 
 

 
 

 
სამოტივაციო ნაწილი 

 
 
 
4. შემაჯამებელი სასამართლო დასკვნა 
 
4.1.- 4.2. არასრულწოვანთა მამა 2009 წლის დეკემბრის თვიდან არ ცხოვრობს 
საქართველოში და მისი საქართველოში ჩამოსვლის კონკრეტული თარიღი უცნობია. 
დედას აქვს სურვილი, იცხოვროს ბავშვებთან საქართველოში ყოფნის პერიოდშიც და 
საზღვარგარეთაც, სადაც იგი 2009 წლიდან იმყოფება. შეგებებული სარჩელის 
დაკმაყოფილების შეთხვევაში არასრულწლოვანნი არ იცხოვრებენ მამასთან და 
კვლავ იქნებიან ბებია-ბაბუის ან სხვა პირთა (არა მშობელთა) მეთვალყურეობის ქვეშ, 
რაც არღვევს ბავშის უფლებას ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში, მშობლებთან, 
ჰყავდეს წარმომადგენელი. არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესებიდან 
გამომდინარე, მიზანშეწონილია, მათ საცხოვრებელ ადგილად განისაზღვროს დედის 
საცხოვრებელი ადგილი და ბავშვის უფლებათა განხორციელების მიზნით, მამას 
შეეზღუდოს მშობლის წარმომადგენლობითი უფლება მათი დედასთან 
საზღვარგარეთ გამგზავრებისათვისათვის აუცილებელი თანხმობის გაცემის 
ნაწილში. 
 
  
 
5. კანონები, რომლითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა  
 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1201-ე, 1205-ე, მე-20, 1204-ე, 1197-1198-ე, 1205-ე, 
1200-ე მუხლი. 
საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში 
შემოსვლის წესების შესახებ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლი.  
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებების კონვენციის 
(21.04.1994წ.) მე-12, მე-13, მე-3, მე-18, მე-14 მუხლი. 
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6. სამართლებრივი შეფასება 
 
6.1.  (6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.)  
თ. ვ. მოითხოვა არასრულწლოვანი შვილების საცხოვრებელ ადგილად თავისი, 
დედის, საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა როგორც საქართველოს, ისე ფინეთის 
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. იმავე გარემოებებზე მითითებით, რაც საფუძვლად 
დაუდო მოსარჩელე მხარემ საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ 
მოთხოვნას, დასვა საკითხი მამის, ბ. ბ., თანხმობის გარეშე არასრულწლოვანთა 
ფინეთის სახელმწიფოში წაყვანის უფლების მინიჭებისა.     
 
არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ მშობლის 
სასარჩელო მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძველს შეიძლება წარმოადგენდეს 
სამოქალაქო კოდექსის 1201-ე მუხლი. მშობლის წარმომადგენლობითი უფლების 
შეზღუდვის შესახებ საკითხს კი აწესრიგებს კოდექსის 1205-ე მუხლი.  
 
დადგენილია, რომ თ. ვ. და ბ. ბ. იმყოფებოდნენ ქორწინებაში 2009 წლამდე (3.2.2.) და 
2006 წლის .. აპრილს დაბადებული ნ. ბ. და 2008 წლის .. მაისს დაბადებული ლ. ბ. 
წარმოადგენენ მათ შვილებს (3.2.1.).   
 
სამოქალაქო კოდექსის 1201-ე მუხლის თანახმად, 1. თუ განქორწინების გამო ან სხვა 
მიზეზით მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ, მათ შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, 
თუ ვის ექნება უფლება, გადაწყვიტოს, ვისთან უნდა ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი 
შვილი. 2. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას იმის თაობაზე, თუ ვისთან უნდა 
ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი, წყვეტს სასამართლო ბავშვის ინტერესების 
გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის 
წარმომადგენელი სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა 
და მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის 
სასამართლოში განხილვის დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს. 
 
სამოქალაქო კოდექსის მე-20 მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, არასრულწლოვანის 
საცხოვრებელ ადგილად ითვლება მშობლის უფლების მქონე მშობლების 
საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო სამეურვეო პირისა - მეურვის საცხოვრებელი 
ადგილი.  
 
მოსარჩელემ მოითხოვა არასრულწლოვანი ნ. ბ. და ლ. ბ. საცხოვრებელი ადგილის 
განსაზღვრა თავისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ამ უკანასკნელის 
საქართველოში ყოფნის განმავლობაში ქ. თბილისი, ., ფინეთის სახელმწიფოში 
ყოფნის პერიოდში - ფინეთი, .    
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 81-ე მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად, 7-დან 18 
წლამდე არასრულწლოვანთა, აგრეთვე შეზღუდულ ქმედუნარიანად აღიარებულ 
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მოქალაქეთა უფლებებსა და კანონით დაცულ ინტერესებს სასამართლოში იცავენ 
მათი მშობლები, მშვილებლები ან მზრუნველები. ამასთანავე, სასამართლო 
ვალდებულია ასეთ საქმეებში ჩააბას თვით არასრულწლოვნებიც.   
ბავშვის უფლებების  კონვენციის მე-12 მუხლის თანახმად, 1. მონაწილე 
სახელწმიფოები უზრუნველყოფენ საკუთარი შეხედულებების ჩამოყალიბების 
უნარის მქონე ბავშვის უფლებას, თავისუფლად გამოთქვას თავისი შეხედულება 
ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც ეხება მას. ამასთან ბავშვის შეხედულებებს სათანადო 
ყურადღება ეთმობა მისი ასაკისა და სიმწიფოს შესაბამისად. 2 ამ მიზნით ბავშვს, 
კერძოდ, ეძლევა შესაძლებლობა, მოსუმინონ მას სასამართლო თუ 
ადმინისტრაციული წესით საქმის განხილვისას, რომელიც ბავშვს ეხება, როგორც 
უშუალოდ, ასევე წარმომადგენლის ან შესაბამისი ორგანოს მეშვეობით, ეროვნული 
კანონმდებლობის პროცესუალური ნორმებით დადგებილი წესით. ამავე კონვენციის 
მე-13 მუხლის მიხედვით, 1. ბავშვს უფლება აქვს თავისუფლად გამოთქვას თავისი 
აზრი. 
ნ. ბ. და ლ. ბ. სასამართლოს განჩინებით ჩაბმულნი არიან საქმეში და მათ 
სასამართლომ მოუსმინა სასამართლო სხდომაზე მეურვეობისა მზრუნველობის 
ორგანოს მონაწილეობით (თანდასწრებით). თითოეულმა გამოთქვა სურვილი, მისი 
საცხოვრებელი ადგილი ყოფილიყო დედის საცხოვრებელი ადგილი როგორც 
საქართველოში, ასევე - ფინეთის სახელმწიფოში. თითოეულმა არასრულწლოვანმა 
დაადასტურა, რომ მზად არის ისწავლოს ფინეთის სახელმწიფოში მისთვის უცხო 
ქვეყანასა და გარემოში. თითოეულმა არასრულწლოვანმა გამოთქვა სურვილი, 
იცხოვროს დედასთან და ამავე დროს ჰქონდეს გარკვეული პერიოდულობით 
ურთიერთობა როგორც მამასთან, ასევე ბებიასა და ბაბუასთან, მამის სხვა 
ნათესავებთან. 
  
არასრულწლოვანთა საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის დროს  სასამართლომ 
უნდა დაიცვას ორივე მშობლის ინტერესი, მაგრამ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს 
ბავშვის ინტერესებს. 
ბავშვების ინტერესის უპირატესობას განამტკიცებს გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის ბავშვის უფლებების კონვენცია, რომლის მე-3 მუხლის თანახმად, 1. 
ბავშვის მიმართ ნებისმიერ ქმედებათა განხორციელებისას, მიუხედავად იმისა, თუ 
ვინ არის მათი განმახორციელებელი, - სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებები, 
რომლებიც მუშაობენ სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებზე, სასამართლოები, 
ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორგანოები - უპირველესი ყურადღება 
ეთმობა ბავშვის ინტერესების დაცვის უკეთ უზრუნველყოფას.      
 
სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს საკითხი, განსაზღვროს თუ არა ბავშვების 
საცხოვრებელ ადგილად დედის საცხოვრებელი ადგილი  და მიანიჭოს თუ არა 
დედას უფლება, წაიყვანოს ბავშვები საქართველოს საზღვრებს გარეთ ფინეთის 
სახელმწიფოში. ამ საკითხის გადაწყვეტის დროს სასამართლომ უნდა შეაფასოს, 
პირველ რიგში, თუ რამდენად შეესაბამება იგი (მოთხოვნა) ბავშვის ინტერესებს.  ამ 
უკანასკნელის შეფასებისას კი უნდა იქნეს გამოკვლეული, ერთის მხრივ, თუ რა 
გარემოებები უდევს საფუძვლად მსგავსი შინაარსის მოთხოვნის დაყენებას და,  
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მეორეს მხრივ, გამართლებულია თუ არა ბავშვის გადაადგილება მისი პიროვნებისა 
და მისთვის უახლოესი გარემოს შეფასებიდან გამომდინარე, ხომ არ გამოიწვევს იგი 
ბავშვის ფსიქოლოგიურ ტრამვას, ან შესაძლებელია ასეთს არ იწვევდეს, მაგრამ 
რამდენად დადებით მნიშვნელობას მოახდენს იგი ბავშვის განვითარებაზე.  
 
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, რომ ბავშვის ინტერესი 
მოიცავს ორ მხარეს. ერთის მხრივ ის აყალიბებს, რომ ბავშვის კავშირი ოჯახთან უნდა 
იყოს შენარჩუნებული, გარდა იმ შემთხვევისა როცა  ოჯახი შეფასებულია როგორც 
შეუფერებელი. იგულისხმება, რომ ოჯახური კავშირი შეიძლება  გაწყდეს მხოლოდ 
განსაკუთრებულ გარემოებებში და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს პირადი 
ურთიერთობების შესანარჩუნებლად და, თუ შესაძლებელია, მოხდეს  ოჯახის 
აღდგენა. მეორეს მხრივ ბავშვის ინტერესებში აუცილებლად შედის ჯანსაღ გარემოში 
ჩამოყალიბება და მშობელს არ შეუძლია იმ ღონისძიებების მიღება, რომელიც ავნებს 
ბავშვის ჯანმრთელობას და განვითარებას (ადამიანის უფლებათა შესახებ ევროპული 
სასამართლოს 2015 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება საქმე „გ.ს. საქართველოს 
წინააღმდეგ“, ველი 45. http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/saertashoriso-
kvlevebi8.pdf). აუცილებელია,  განხორციელდეს შეფასება და განსაზღვრა ბავშვის 
ინტერესებისა, მისი მშობლისაგან გამოყოფის საკითხში. ოჯახის დაშლის თავიდან 
აცილება და მისი დაცულობის უზრუნველყოფა ბავშვთა უფლებების დაცვის 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია და დაფუძნებულია მე-9 მუხლის 1 პარაგრაფში 
მოყვანილ უფლებაზე, რომელიც მოითხოვს: ბავშვი არ უნდა იქნეს მოცილებული 
თავის მშობლებს საკუთარი სურვილის საწინააღმდეგოდ, გარდა იმ შეთხვევისა, 
როდესაც დაშორება მშობლებთან  ემსახურება თავად ბავშვის ინტერსების დაცვას. 
ბავშვს, რომელიც მოშორებულია ერთ ან ორივე მშობელს, უფლება აქვს შეინარჩუნოს 
ურთიერთობა და პირდაპირი კავშირი ორივე მშობელთან რეგულარულად, თუ ეს არ 
ეწინააღმდეგება ბავშვის ინტერესებს (ადამიანის უფლებათა შესახებ ევროპული 
სასამართლოს 2015 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება საქმე „გ.ს. საქართველოს 
წინააღმდეგ“, ველი 58, 60). 
 
ბ. ბ. და თ. ვ. ოჯახური ცხოვრება შეწყდა 2009 წელს. 2009 წლიდან მხარეები 
ცხოვრობენ ცალ-ცალკე,  და უფრო მეტიც, სხვადასხვა ქვეყნებში. შესაბამისად, 
გადაწყვეტის გარეშე საცხოვრებელი ადგილი არასრულწლოვანებისა არ შეიძლება 
დარჩეს. და ამ დროს ამოსავალი წერტილია ბავშვის ინტერესები. 
 
2009 წლიდან, როგორც აღინიშნა, თ.ვ. და ბ. ბ.  აღარ ცხოვრობენ ერთ ოჯახად და არ 
ეწევიან საერთო მეურნეობას (3.1.1.). მათ ცალ-ცალკე დატოვეს საქართველოს 
ტერიტორია ფაქტიურად ერთ დროს (2009 წელს. 3.1.2., 3.1.3.). ამ პერიოდიდან 
ბავშვებს 2015 წლის ივლისის თვემდე რომელიმე მშობელთან ერთად არ უცხოვრიათ. 
თ. ვ. და ბ. ბ. საზღვარგარეთ გამგზავრების შემდეგ (2009 წლიდან) დაახლოებით სამი 
წელი და ექვსი თვე არასრულწლოვანი ნ. ბ. და ლ. ბ. ცხოვრობდნენ ბ. ბ. მშობლებთან 
(გ. ბ. და გ. ბ.) და თ.  ვ. დედასთან ერთად ამ უკანასკნელის საცხოვრებელ სახლში. 
შემდეგ კი ბავშვებმა ცხოვრება გააგრძელეს ბ. ბ. მშობლებთან ერთად საცხოვრებელ 
ბინაში, რომლითაც ქირავნობის უფლებით სარგებლობდნენ გ. ბ. და გ.ბ.(3.1.4.). 

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/saertashoriso-kvlevebi8.pdf)
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/saertashoriso-kvlevebi8.pdf)
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მხოლოდ 2015 წლის 07 ივლისიდან არასრულწლოვანნი ცხოვრობენ დედასთან 
მისამართზე თბილისი, . (3.1.5.).     
 
ბავშვის ინტერესთა კონცეფცია კომპლექსურია და მისი შემადგენელი ნაწილები 
უნდა განისაზღვროს თითოეული შემთხვევის გათვალისწინებით. ბავშვის 
ინტერესთა დაცვის კონცეფცია მოქნილი და ადაპტირებადია. მისი მორგება და 
განსაზღვრა ხდება ინდივიდუალურად, სიტუაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
ბავშვის  კონკრეტული სტატუსის, სიტუაციის და საჭიროების მიხედვით. 
ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღებისას ბავშვის ინტერესები დაცული უნდა 
იყოს ცალკეული ბავშვის კონკრეტული გარემოების ფონზე (ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება საქმე „გ.ს. 
საქართველოს წინააღმდეგ“, ველი 32). 
 
მხარეებს სადავო არ გაუხდიათ ის  ფაქტი, რომ ბავშვების მამა არ ცხოვრობს 
საქართველოში 2009 წლიდან. მას არასოდეს უცხოვრია იმ მისამართზე (ქ. თბილისი, 
..), რომელი მისამართის საცხოვრებელ ადგილად განსაზღვრასაც მოითხოვს 
მოსარჩელე შეგებებული სარჩელით.  ამ მისამართზე ცხოვრობენ ქირავნობის 
ხელშეკრულების საფუძველზე ბ. ბ. მშობლები, გ. ბ. და გ. ბ. (3.1.4). შესაბამისად, 
სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს საკითხი, განსაზღვროს ბავშვების საცხოვრებელ 
ადგილად დედის საცხოვრებელი ადგილი საქართველოში მისამართზე, სადაც 
ბავშვები ცხოვრობენ დედასთან ერთად 2015 წლის ივლისიდან, და ფინეთის 
სახელმწიფოში ადგილი, სადაც დედა ცხოვრობს ასევე ბოლო წლებია (3.1.8.), თუ 
ბავშვების საცხოვრებელი ადგილი განსაზღვროს საქართველოში იმ მისამართით (ქ. 
.), სადაც მამა-მშობელი არ ცხოვრობს და იმ მამა-მშობელთან, რომელსაც 
საქართველოში 2009 წლიდან არ უცხოვრია და რომლის საქართველოში ჩამოსვლის 
თარიღი უცნობია (3.1.3.). 
სასამართლო ვერც შეგებებული სარჩელის მოთხოვნაში მითითებულ მისამართს ( ქ. 
თბილისი, .) ჩათვლის  ბ. ბ.  საცხოვრებელ ადგილად საქართველოში. სამოქალაქო 
კოდექსის მე-20 მუხლის თანახმად, ფიზიკური პირი საცხოვრებელ ადგილს ირჩევს 
თვითონ და შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი. მაგრამ 
სამოქალაქო სამართალწარმოების შეჯიბრებითობისა და დისპოზიციურობის 
პრინციპის თანახმად, მხარემ უნდა დაამტკიცოს გარემოებანი, რომელიც სადავოა. 
მითითებულ მისამართზე გ. ბ. და გ. ბ. საცხოვრებლად გადავიდნენ ბ. ბ. 
საზღვარგარეთ გამგზავრების შემდეგ და ბ. ბ. საქართველოში არ ჩამოსულა. მას 
მოცემულ მისამართზე არასოდეს უცხოვრია. საქმეში არ არის წარმოდგენილი რაიმე 
სახის მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა რომ თუნდაც საქართველოში 
როდის დაბრუნდება იგი, და როცა დაბრუნდება, სად იცხოვრებს. შესაბამისად, 
თამარ ვარდიაშვილის მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევაში, არასრულწლოვნების 
საცხოვრებელი ადგილი გაურკვეველი რჩება. ბავშვები დედის ჩამოსვლამდე 
ცხოვრობდნენ ბებია-ბაბუსთან და დედას, ისევე როგორც მამას, სრული უფლება 
აქვს, მოითხოვოს ბებია-ბაბუისაგან ბავშვების მისთვის გადაცემა. 
სამოქალაქო კოდექსის 1204-ე მუხლის თანახმად, მშობლებს უფლება აქვთ, 
მოითხოვონ არასრულწლოვანი შვილის დაბრუნება იმ პირისაგან, რომელიც მას 
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თავისთან ამყოფებს კანონიერი საფუძვლის გარეშე. ეს უკანასკნელი ბებიასა და 
ბაბუას (გ. ბ. და გ. ბ.) ამ ეტაპისათვის არა აქვთ. 
 
საქმის მასალებით არ დასტურდება ისეთი გარემოება, რომელიც დედის მხრიდან 
მშობლის უფლების არა ჯეროვან შესრულებას, შვილების მიმართ უყურადღებობას 
დაადასტურებდა.  იგი ზრუნავდა შვილების განათლებასა და აქტიურ ინტერესს 
გამოხატავდა მათი აკადემიური მოსწრების მიმართ, ჰქონდა კავშირი თანამედროვე 
საკომუნიკაციო საშუალებებით ბავშვებთან (3.1.6.). სასამართლო ყურადღებას 
ამახვილებს მასზედ, რომ ბავშვები ერთ წელზე მეტია ცხოვრობენ დედასთან 
მისამართზე თბილისი, . საცხოვრისის საყოფაცხოვრებო პირობები და სანიტარულ-
ჰიგიენური პირობები დამაკმაყოფილებელია. თ. ვ. და ბავშვებს ბინაში აქვთ ცალკე 
ოთახი, რომელიც აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით (3.1.5.). 
 
ამდენად, საფუძველი იმისა, რომ საასმართლომ უარი უთხრას დედას ბავშვების 
საცხოვრებელ ადგილად საქართველოში მისი საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის 
შესახებ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე სახეზე არ არის.  
საქმიდან, ასევე, არ იკვეთება საფუძველი, რომელიც შეიძლება გახდეს ფინეთის 
სახელმწიფოში თ. ვ. ცხოვრების პერიოდში ბავშვების საცხოვრებელ ადგილად 
დედის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ მოთხოვნის  ნაწილში 
სარჩელზე უარის თქმისა. უდავოა, რომ თ. ვ. ცხოვრობს ფინეთის სახელმწიფოში 
(3.1.8.). იგი ყოველთვიურად იღებს ფინეთის სახელმწიფოდან უმუშევრობის 
სოციალურ დახმარებას. მას მიღებული აქვს ფინეთის სახელმწიფოში ბინადრობისა 
და მუშაობის უფლება ხუთი წლის ვადით. ბინადრობის მოწმობა საჭიროებს 
განახლებას 26.01.2020 წელს. მოსარჩელე თ. ვ. სარგებლობს ჯანმრთელობის 
დაზღვევის მომსახურებით. 2015 წლის 05 აგვისტოდან იგი დაშვებულია ქ. 
ჰელსინკში სწავლების კურსზე "სოციალური ადაპტაციის კურსი 
იმიგრანტებისათვის". მოცემული კურსის ფარგლებში თ. ვ. ექნება შესაძლებლობა, 
მიიღოს დაწვრილებითი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ და 
სწავლების დროის განმავლობაში  მიიღებს უმუშევრობის დაფინანსებას, კვების 
კომპენსაციას (3.2.5.). დადგენილია, რომ თ. ვ. იმყოფება ქორწინებაში ს.ს. და ამ 
უკანასკნელს საცხოვრებელი ფართის საიჯარო (ქირავნობის) ხელშეკრულების 
საფუძველზე, 2015 წლის 01 მაისიდან დროებით სარგებლობაში აქვს გადაცემული 
საცხოვრებელი ბინა მდებარე მისამართზე  ჰელსინკი, ....... (3.2.3.).  
 
სასამართლო ვერ გაიზიარებს მოპასუხე მხარის არგუმენტაციას იმის თაობაზე, რომ 
ფინეთის სახელმწიფოში ბავშვების საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის 
მოთხოვნის ნაწილში უარი უნდა იყოს ნათქვამი იმ საფუძვლით, რომ  ბავშვები ვერ 
მიიღებენ უცხო სახელწმიფოში განათლებას, ან დაირღვევა მათი განათლების 
უწყვეტობის პრინციპი, ან/და იქ მათ დახვდებათ უცხო გარემო და სხვ. სასამართლო 
არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ადამიანისათვის, მიუხედავად ასაკისა, საცხოვრებელი 
ადგილის შეცვლა სხვადასხვა სახელწმიფოთა ფარგლებში წარმოშობს ადაპტაციის 
აუცილებლობას სოციუმთან, სხვა ქვეყანაში დადგენილ წესებთან და ა.შ. მოცემული 
ინდივიდუალურად აისახება თითოეულ ადამიანზე და არ ნიშნავს უცილობლად 
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უარყოფით გავლენასა და ფსიქოლოგიურ ტრამვას. მაშინ როდესაც ისმის ბავშვის 
მშობლებთან (და არა მხოლოდ დედასთან, ბავშვები არ ცხოვრობენ მამასთანაც) 
მოშორების საკითხი, იგი დადებითად შეიძლება გადაწყდეს მხოლოდ უკიდურეს 
შემთხვევაში.  
 
იმის გათვალისწინებით, თუ რაოდენ ძლიერი გავლენა აქვს ბავშვზე მშობლისაგან 
მოცილებას, მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნას, როგორც უკანასკნელი 
ზომა, როდესაც ბავშვს მშობლებთან დარჩენით ემუქრება საფრთხე, განიცდის 
მუდმივ ზიანს. მშობლებისაგან მოცილება არ უნდა განხორციელდეს ვიდრე 
არსებობს ნაკლებად ჩარევადი გზა ბავშვის დასაცავად (ადამიანის უფლებათა შესახებ 
ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება საქმე „გ.ს. 
საქართველოს წინააღმდეგ“, საჩივარი N2361/13 ველი 61). განსახილველ შემთხვევაში 
სახეზე არ არის იმგვარი რისკი, საფრთხე ბავშვებისათვის დედასთან ცხოვრებისას 
(როგორც საქართველოში, ასევე ფინეთის სახელმწიფოში), რომ ბავშვები მოშორებულ 
იყვნენ დედისაგან და შესაბამისად, ორივე მშობლისაგან. 
 
სასამართლო აღიარებს კანონმდებლობით დადგენილ ბავშვის უფლებას მიიღოს 
განათლება, და დედის მოვალეობას, იზრუნოს ბავშვის განათლებაზე. შესაბამისად, 
მშობელი მოვალეა, იზრუნოს ბავშვის განათლებაზე როგორც საქართველოში, ისე 
ფინეთის სახელწმიფოში. თ. ვ. გამოთქვა კიდევაც სრული მზაობა თავისი 
მოვალეობის შესასრულებლად. 
 
გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ არასრულწლოვანი ბავშვებისათვის 
საცხოვრებელი, სოციალური თუ სასწავლო პირობების შეცვლა ნებისმიერ 
შემთხვევაში, თუნდაც ბავშვები ბიოლოგიურ მშობლებთან ერთად 
მიემგზავრებოდნენ საზღვარგარეთ, გამოიწვევდა  უცხო ქვეყანაში არსებული 
გარემო-პირობებისათვის ადაპტირების აუცილებლობას და მშობლის მხრიდან 
მაქსიმალური ხელშეწყობის საჭიროებას, რასაც თავის თავზე იღებს მოსარჩელე თ. ვ.  
საქართველოდან გამგზავრების შემთხვევაში არასრულწლოვანი ბავშვები 
აღმოჩნდებიან მათთვის უჩვეულო გარემოში. თავად ისინი გამოთქვამენ თანხმობას 
და სურთ დედასთან ერთად გამგზავრება. გარკვეულწილად სასამართლო 
ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ არასრულწლოვანის ფსიქო-ემოციურ განწყობაზე 
გავლენას მოახდენს მოსალოდნელი ცვლილება. თუმცა ამ ზემოქმედებისა 
უტყუარად უარყოფითად ასახვა არასრულწლოვანთა ემოციურ და ფსიქოლოგიურ 
მდგომარეობაზე არ დადასტურდა  საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებით. ამის 
თანაბარია ვარაუდი ამ ზემოქმედების დადებითი ასახვისა არასრულწლოვანთა 
ემოციურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. 
 
სამოქალაქო კოდექსის 1197-ე მუხლის თანახმად, ბავშვს აქვს უფლება ცხოვრობდეს 
და იზრდებოდეს ოჯახში. ამავე კოდექსის 1198-ე მუხლის მიხედვით, მშობლები 
უფლებამოსილი და ვალდებული არიან, აღზარდონ თავიანთი შვილები, იზრუნონ 
მათი ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი და სოციალური განვითარებისათვის, 
აღზარდონ ისინი საზოგადოების ღირსეულ წევრებად, მათი ინტერესების 
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უპირატესი გათვალისწინებით. ამავე მუხლის თანახმად,  დაუშვებელია 
არასრულწლოვანი ბავშვის აღზრდისას მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ 
აღზრდის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც არასრულწლოვნის ფიზიკურ 
ან/და ფსიქიკურ ტანჯვას იწვევს; მშობლებს ენიჭებათ უფლება და ეკისრებათ 
ვალდებულება, ჰქონდეთ ურთიერთობა თავიანთ შვილებთან, განსაზღვრონ 
თავიანთ შვილებთან მესამე პირთა ურთიერთობის უფლება.  
 
ნ. ბ. და ლ. ბ. სურთ მშობელთან ერთად წასვლა და მაშინ, როდესაც მათ გვერდით არ 
ცხოვრობს მამაც, დედასთან განშორება მათ მიაყენებს ტრამვას. ბავშვისა და მშობლის 
მიერ დროის ერთად გატარებით ურთიერთსიამოვნება წარმოადგენს ოჯახური 
თანაცხოვრების ძირეულ ელემენტს. და იგი უზრუნველყოფს არასრულწლოვანთა 
ინტერესებისათვის ფსიქოლოგის რეკომენდაციას, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ 
სტაბილურობის განცდა (3.2.7).  
 
ბავშვის უფლებების კონვენციის  მე-18 მუხლის მიხედვით, მონაწილე 
სახელმწიფოები ყველაფერს აკეთებენ, რათა უზრუნველყონ ბავშვის აღზრდასა და 
განვითარებაზე ორივე მშობლის საერთო და თანაბარი პასუხისმგებლობის 
პრინციპის აღიარება. მშობლებს ან შესაბამის შემთხვევებში კანონიერ მეურვეებს 
ეკისრებათ ძირითადი პასუხისმგებლობა ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაზე, 
ბავშვის ყველაზე ჭეშმარიტი ინტერესები წარმოადგენს მათი ზრუნვის მთავარ 
საგანს. 
 
ამდენად, მშობლებს აქვთ რა თანაბარი უფლებები შვილის მიმართა, ამასთან 
ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაზე, მათ შორის მის 
მშვიდ, ჯანსაღ ემოციურ-ფსიქოლოგიურ მდგომარეობის უზრუნველყოფაზეც. 
მშობლები უნდა ცდილობდნენ უზრუნველყონ ბავშვის განვითარებისათვის მშვიდი 
გარემო. მშობლებს ეკისრებათ პასუხიმგებლობაც მათი კონფრონტაციის ასახვის 
გამოც ბავშვის ფსიქიკასა და შესაბამისად, მის განვითარებაზეც.  აღნიშნულის 
გათვალისწინებით სასამართლოს მიაჩნია, რომ ბავშვის ინტერესებისათვის 
მიზანშეწონილია მათი გამგზავრება იქ, სადაც დედა იცხოვრებს, მით უმეტეს რომ 
დედა იმედოვნებს საქართველოში ცხოვრებასაც.  სასამართლო პატივს სცემს ორივე 
მშობლის უფლებას, იცხოვროს შვილთან, წარმოადგინოს ბავშვის ინტრესები, მაგრამ 
აღნიშნულ უფლებათა განხორციელების საკითხის გადაწყვეტისას უპირატესობა 
ენიჭება ბავშვის ინტერესებს.   
 
ნეიროგანვითარების ცენტრის ფსიქოლოგიური გამოკვლევიდან გამომდინარე, ნ. და 
ლ.  უყვარს ორივე მშობელი, ბებია და ბაბუა. მათ  გააზრებული აქვთ ის შესაძლო 
ვითარება, რაც დედასთან ერთად ფინეთში გამგზავრებასთანაა დაკავშირებული. მათ 
აქვთ სურვილი, ურთიერთობა ჰქონდეთ მასას და ბებია-ბაბუასთან.  
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სოციალური მუშაკი 2015 წლის 25 
ნოემბერს მომზადებულ დასკვნაში მიუთითებს, რომ თ. ვ. გვერდით ოთახში ცალკე 
გასაუბრების დროს, არასრულწლოვანი ლ. და ნ. პერიოდულად შემოდიოდნენ და 
დედას ეფერებოდნენ, კოცნიდნენ და ეხუტებოდნენ მას. ბავშვები საუბრისას 
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სოციალურ მუშაკთან სვამდნენ შეკითხვებს: ,,ხომ დაგვრთავთ ნებას დედასთან 
ერთად წავიდეთ? ხომ დედასთან ერთად ვიქნებით ამის შემდეგ”. აღნიშნული 
მეტყველებს მასზედ, რომ დედასა და შვილს შორის არსებობს პოზიტიური 
მიჯაჭვულობა და მათ შორის ამ უხილავი კავშირის გაწყვეტა და მათი კვლავ 
დაშორება განპირობებული უნდა იყოს უმნიშვნელოვანესი და იმ განსაკუთრებული 
გარემოებებით, რაც ეჭქვეშ დააყენებდა თ. ვ., როგორც მშობლის უფლებებისა და 
მოვალეობების შესრულებას არასრულწლოვანთა უფლებებისა და კანონით დაცული 
ინტერესების ჭრილში.  
 
საქმეზე დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, მეურვეობისა 
და მზრუნველობის ორგანოს მიერ წარმოდგენილი დასკვნებიდან და 
ფსიქოლოგიური გამოკვლევიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანთა სურვილის 
გათვალისწინებით, უპირატესია არასრულწლოვანის ინტერესი ცხოვრობდეს და 
იზრდებოდეს ერთ-ერთ მშობელთან (და არა ბებია-ბაბუასთან), და ამჟამად ეს 
რეალურია დედასთან მიმართებით. მამა არ იმყოფება საქართველოში. ეს 
უკანასკნელი ცხოვრობს საზღვარგარეთ და მისი საქართველოში დაბრუნების 
თარიღს მოპასუხე მხარის წარმომადგენლები ვერ ასახელებენ. ამავე ინტერესიდან 
გამომდინარე და იმ  გარემოებათა გათვალისწინებით, რომ დედის საზღვარგარეთ 
საცხოვრებელ ადგილას წასვლა დაკავშირებულია სახელწმიფოს საზღვრის 
გადაკვეთასთან, მიზანშეწონილია, ბ. ბ. მშობლის წარმომადგენლობითი უფლების 
შეზღუდვა ამ სფეროში. 
 
სამოქალაქო კოდექსის 1205-ე მუხლის თანახმად, 1. მშობლის უფლებები და 
მოვალეობები შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 
თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 2. სასამართლოს შეუძლია 
შეზღუდოს მშობლის ერთი ან რამდენიმე უფლება და მოვალეობა მშობლის სხვა 
უფლებებისა და მოვალეობებისაგან დამოუკიდებლად. 
 
ამდენად, კანონმდებელი ანიჭებს სასამართლოს უფლებას შეზღუდოს მშობლის ერთ-
ერთი უფლება. მოსარჩელემ მოითხოვა მოპასუხისათვის მშობლის 
წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვა. 
 
სამოქალაქო კოდექსის 1198-ე მუხლის მეექვსე ნაწილის თანახმად, მშობლები 
არასრულწლოვანი შვილების კანონიერი წარმომადგენლები არიან და 
განსაკუთრებულ რწმუნებულებათა გარეშე გამოდიან მათი უფლებებისა და 
ინტერესების დასაცავად მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის, 
სასამართლოში. 
 
მოსარჩელემ მოითხოვა მოპასუხისათვის შვილის არა ყველა სამართლებრივ 
ურთიერთობაში წარმოამდგენლობის უფლების შეზღუდვა, არამედ მან საკითხი 
დასვა მხოლოდ ბავშვის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებს გარეთ 
გასვლისა და ფინეთის სახელმწიფოში გამგზავრებისათვის აუციელებელი 
თანხმობის ნაწილში მისი შეზღუდვის აუცილებლობის შესახებ. 
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საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში 
შემოსვლის წესების შესახებ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, 1. 16 
წლამდე ბავშვის, აგრეთვე ქმედუუნარო პირის საქართველოდან დროებითი გასვლა 
შესაძლებელია მისი ერთ-ერთი კანონიერი წარმომადგენლის ნებართვით და 
სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირის თანხლებით. 2. 16-დან 18 წლამდე 
არასრულწლოვნის, თუ იგი არ იმყოფება რეგისტრირებულ ქორწინებაში, 
საქართველოდან დროებითი გასვლისათვის საჭიროა მისი ერთ-ერთი კანონიერი 
წარმომადგენლის თანხმობა. 3. არასრულწლოვანს, აგრეთვე ქმედუუნარო პირს, 
რომელსაც საზღვარგარეთ დროებით გამგზავრებისას თან არ ახლავს კანონიერი 
წარმომადგენლები, ამ უკანასკნელთა შუამდგომლობის საფუძველზე მიეცემა 
პასპორტი. საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემისათვის ერთ-ერთი კანონიერი 
წარმომადგენლის სანოტარო წესით დამოწმებული თანხმობა საკმარისია, თუ: ა) 
მეორე კანონიერი წარმომადგენელი იძებნება საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით; ბ) მეორე კანონიერი წარმომადგენელი 
გარდაცვლილი, ქმედუუნარო ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულია; გ) მეორე კანონიერი 
წარმომადგენლის მძიმე ავადმყოფობის გამო შეუძლებელია ნების გამოხატვა, რაც 
დასტურდება შესაბამისი ცნობით; დ) არასრულწლოვანი 16 წელს მიღწეულია; ე) 
არასრულწლოვანი მარტოხელა დედის შვილია. 4. არასრულწლოვანი ან 
ქმედუუნარო პირის საქართველოდან დროებითი გასვლის საკითხზე კანონიერ 
წარმომადგენელთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს 
წესით.  
 
თ. ვ. და ბ. ბ. არიან არარსულწლოვანი ნ. ნ. და ლ. ბ. კანონიერი წარმომადგენლები. 
 
სამოქალაქო კოდექსის 1200-ე მუხლის თანახმად, 1. შვილების აღზრდის ყველა 
საკითხს მშობლები ურთიერთშეთანხმებით წყვეტენ. 2. მშობელთა 
შეუთანხმებლობის შემთხვევაში სადავო საკითხს წყვეტს სასამართლო მშობლების 
მონაწილეობით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის წარმომადგენელი 
სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის 
სასამართლოში განხილვის დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს.  
 
სასამართლო არ იზიარებს მოპასუხის მოსაზრებას საზღვარგარეთ 
არასრულწლოვანთა გამგზავრების შემთხვევაში მამასა და შვილს შორის, ან ბებია-
ბაბუასა და შვილიშვილებს შორის ურთიერთობის დაკარგვის საფრთხის შესახებ. 
სასამართლო განმარტავს, რომ არასრულწლოვანის საცხოვრებელი ადგილის 
განსაზღვრა საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ, ასევე მშობლის 
წარმომადგენლობითი უფლების შეზღუდვა არ გულისხმობს ამ მშობლისათვის 
შვილთან ურთიერთობის უფლების ჩამორთმევას ან შვილთან ურთიერთობის 
უფლების შეზღუდვას. იგი არ უზღუდავს ასევე ბებიასა და ბაბუას შვილიშვილთან 
ურთიერთობის უფლებას. მათ უნარჩუნდებათ ბავშვთან ურთიერთობის უფლება და 
მოსარჩელე თ ვ მოვალეა, ისევ ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე, ხელი შეუწყოს 
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მამას ამ უფლების განხორციელებაში (სამოქალაქო კოდექსის 1197-ე, 1202-ე მუხლები, 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის  უფლებების კონვენცია).  
 
ამდენად საქმეზე დადგენილი ყველა ფაქტობრივი გარემოების, წარმოდგენილი 
მტკიცებულებების, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს დასკვნის, 
ჩატარებული ფსიქოლოგიური გამოკვლევის შედეგების გათვალისწინებით, 
სასამართლოს მიაჩნია, რომ მოპასუხეს უნდა შეეზღუდოს მშობლის  
წარმომადგენლობითი უფლება და დედას, თ. ვ., უნდა მიენიჭოს უფლება 
არასრულწლოვანი ნ. ბ. და ლ. ბ. წაიყვანოს ფინეთის სახელმწიფოში მამის თანხმობის 
გარეშე. 
 
 
6.2. (6.2.1., 6.2.2.) 
მოსარჩელე ბ. ბ. შეგებებული სარჩელით მოითხოვა არასრულწლოვანი ნ.ბ. და ლ. ბ. 
საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა თავისი  საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ქ. 
თბილისი, .. 
 
არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ მშობლის 
სასარჩელო მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძველს, როგორც ზევით აღინიშნა, 
შეიძლება წარმოადგენდეს სამოქალაქო კოდექსის 1201-ე მუხლი.  
 
დადგენილია, რომ თ. ვ. და ბ. ბ. იმყოფებოდნენ ქორწინებაში 2009 წლამდე (3.2.2.) და 
2006 წლის .. აპრილს დაბადებული ნ. ბ. და 2008 წლის . . მაისს დაბადებული ლ.ბ. 
წარმოადგენენ მათ შვილებს (3.2.1.).   
 
სამოქალაქო კოდექსის 1201-ე მუხლის თანახმად, 1. თუ განქორწინების გამო ან სხვა 
მიზეზით მშობლები ცალ-ცალკე ცხოვრობენ, მათ შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, 
თუ ვის ექნება უფლება, გადაწყვიტოს, ვისთან უნდა ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი 
შვილი. 2. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას იმის თაობაზე, თუ ვისთან უნდა 
ცხოვრობდეს არასრულწლოვანი შვილი, წყვეტს სასამართლო ბავშვის ინტერესების 
გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მშობლის უფლება, იყოს ბავშვის 
წარმომადგენელი სასამართლო დავასთან მიმართებით, შეჩერებულია. მეურვეობისა 
და მზრუნველობის ორგანო ნიშნავს ბავშვის წარმომადგენელს, რომელიც საქმის 
სასამართლოში განხილვის დროს ბავშვის ინტერესებს წარმოადგენს. 
 
სამოქალაქო კოდექსის მე-20 მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, არასრულწლოვანის 
საცხოვრებელ ადგილად ითვლება მშობლის უფლების მქონე მშობლების 
საცხოვრებელი ადგილი, ხოლო სამეურვეო პირისა - მეურვის საცხოვრებელი 
ადგილი.  
 
მოსარჩელემ საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის შესახებ მოთხოვნის საფუძვლად   
მიუთითა იმ გარემოებაზედ, რომ არასრულწლოვანი ნ. ბ. და ლ. ბ. ცხოვრობდნენ და 
იზრდებოდნენ მის (ბ. ბ.) მშობლებთან. გ. ბ. და გ. ბ. ზრუნავდნენ მათზე თ. ვ. 
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არყოფნის პერიოდში. შესაბამისად, მათ შესწევთ უნარი აღზარდონ შვილიშვილები. 
მოსარჩელემ ასევე მიუთითა, რომ თ. ვ. მიემგზავრება ფინეთის სახელმწიფოში და 
სურს ბავშვების წაყვანაც, რაც არ შეესაბამება არასრულწლოვანთა ჭეშმარიტ 
ინტერესებს. აღნიშნული ცვლილებით ბავშვები მიიღებენ სტრესს, რაც გამოწვეული 
იქნება მშობლიურ გარემოსთან მოწყვეტით და სრულიად ახალ სოციალურ და 
საცხოვრებელ პირობებში აღმოჩენით. გასათვალისწინებელია, მოსარჩელის 
მოსაზრებით, ენის ბარიერიც: ბავშვები არ ფლობენ შესაბამისი სახელმწიფოს ენას.  
 
სახელმწიფო იცავს მშობლის უფლებას, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს შვილის 
აღზრდაში და გადაწყვიტოს, ვისთან და სად იცხოვროს შვილმა (სამოქალაქო 
კოდექსის 1198-ე მუხლი). მაგრამ მშობელთა შორის დავის გადაწყვეტისას 
სასამართლომ   უპირატესობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის ინტერესებს. სასამართლომ 
უნდა გაითვალისწინოს ბავშვის ასაკი, პირადი დამოკიდებულება მშობლისადმი, 
მისი ცხოვრების წესი, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ბავშვის ინტერესის 
უპირატესობას განამტკიცებს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის 
უფლებათა კონვენცია (მაგალითად, კონვენციის მე-3, მე-14 მუხლი).  
 
ერთ-ერთი მშობლის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, თავისთავად, 
გულისხმობს ამ მშობელთან ერთად ბავშვების ცხოვრების შესაძლებლობას. როგორც 
ზემოთ არაერთხელ აღინიშნა, არასრულწლოვანთა მამა, ბ. ბ. არ იმყოფება 
საქართველოში და მისი დაბრუნების თარიღის შესახებ წარმომადგენლები არ 
ფლობენ ინფორმაციას. შესაბამისად, სასამართლო მოკლებულია შესაძლებლობას, 
ივარაუდოს  მისი დაბრუნება საქართველოში ან დაბრუნების პერიოდი. ამდენად, 
ნათელია, შეგებებული სარჩელის ავტორის მოთხოვნა არ გულისხმობს ბავშვების 
ბიოლოგიურ მშობელთან ცხოვრების შესაძლებლობას. და შესაბამისად, არ არის 
მიმართული ბავშვების საუკეთესო ინტერესებისაკენ. 
 
არასრულწლოვანთან დაკავშირებული სასამართლო დავის გადაწყვეტისას 
არასრულწლოვანთა ინტერესის პრიორეტულობის პრინციპი აღიარებულია 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ (2016 წლის 02 თებერვლის 
გადაწყვეტილება საქმეზე „ნ.წ. და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, განაცხადი 
N71776/12 იხ. http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/saqartvelos-winaagmdeg-
n.w..pdf, 2015 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე „გ.ს. საქართველოს 
წინააღმდეგ“ განაცხადი და სხვ.) და იზიარებს მას საქართველოს ეროვნული 
სასამართლოც.  
ევროპული სასამართლო ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასებისას 
გასათვალისწინებელ ელემენტებს შორის გამოყოფს ბავშვის შეხედულებებებს და 
განმარტავს, რომ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შეფასება უნდა მოიცავდეს ბავშვის 
უფლების პატივისცემას, თავისუფლად გამოხატოს თავისი მოსაზრება საკითხზე, 
რომელიც მასზე ზეგავლენას ახდენს და მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებისათვის 
სათანადო მნიშვნელობის მინიჭება. სასამართლომ მიუთითა, რომ ნებისმიერი 
გადაწყვეტილება, რომელიც არ ითვალისწინებს ბავშვის მოსაზრებებს, ან არ ანიჭებს 
მის მოსაზრებას სათანადო მნიშვნელობას ბავშვის ასაკისა და სიმწიფის ხარისხის 
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მიხედვით, არ სცემს პატივს ბავშვის ან ბავშვების შესაძლებლობას, ზეგავლენა 
მოახდინოს თავიანთი საუკეთესო ინტერესების განსაზღვრაზე (2016 წლის 02 
თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე „ ნ.წ. და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ 
განაცხადი N71776/12, ველი 43, 53). 
  
სასამართლომ დააკმაყოფილა თ. ვ. სარჩელი და სარჩელის დაკმაყოფილების 
მოტივაცია, დაკმაყოფილების საფუძველი გამორიცხავს შეგებებული სარჩელის 
დაკმაყოფილებას. სასამართლო აღარ განმეორდება მოტივაციის ამ ნაწილში (6.2. 
ნაწილი) კვლავ ასახვის კუთხით. და დამატებით აღნიშნავს მხოლოდ, რომ დავის 
გადაწყვეტისას არსებითია, თუ რა უფრო მეტი ზიანის მომტანი იქნება ბავშვების 
ფსიქო-ემოციური მდგომარეობისა და, შესაბამისად, მათი აღზრდა-
განვითარებისათვის, არასრულწლოვანთა საცხოვრებელ ადგილად იმ ადგილის 
განსაზღვრა, სადაც მამა არ ცხოვრობს და უცნობია როდის იცხოვრებს, და 
შესაბამისად, დედისათვის ბავშვების საქართველოს ფარგლებს გარეთ წაყვანის 
უფლების მინიჭებაზე (საზღვარგარეთ ცხოვრების განმაპირობებელი გარემოებების 
მხედველობაში მიღებით) უარი, თუ ბავშვის შფოთვა იცხოვრებს თუ არა იგი 
დედასთან ერთად, ხომ არ მოშორდება იგი მას კვლავ. საკითხის გადაწყვეტის 
კრიტერიუმად სასამართლო უპირობოდ არ იღებს მხოლოდ ბავშვების სურვილსა და 
აზრს, ეს უკანასკნელი სხვა,  სასამართლოს მიერ დადგენილ გარემოებებთან, ერთად 
ფასდება და შეფასდა გადაწყვეტილების 6.1. ნაწილში სასამართლოს მიერ. 
 
ამდენად, სასამართლოს მიაჩნია, რომ არ არსებობს ბ. ბ. შეგებებული სარჩელის 
დაკმაყოფილების საფუძველი. 
  
 
 
7. საპროცესო ხარჯები 
 
7.1.   
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 53-ე მუხლის თანახმად პირველი ნაწილის, იმ 
მხარის მიერ გაღებული ხარჯების გადახდა, რომლის სასარგებლოდაც იქნა 
გამოტანილი გადაწყვეტილება, ეკისრება მეორე მხარეს, თუნდაც ეს მხარე 
განთავისუფლებული იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტში სასამართლო ხარჯების 
გადახდისაგან. თუ სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, მაშინ ამ მუხლში 
აღნიშნული თანხა მოსარჩელეს  მიეკუთვნება სარჩელის იმ მოთხოვნის 
პროპორციულად, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით იქნა 
დაკმაყოფილებული, ხოლო მოპასუხეს – სარჩელის მოთხოვნის იმ ნაწილის 
პროპორციულად, რომელზედაც მოსარჩელეს უარი ეთქვა. იმ მხარის 
წარმომადგენლის დახმარებისათვის გაწეულ ხარჯებს, რომლის სასარგებლოდაც იქნა 
გამოტანილი გადაწყვეტილება, სასამართლო დააკისრებს მეორე მხარეს გონივრულ 
ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს დავის საგნის ღირებულების 4 პროცენტისა, ხოლო 
არაქონებრივი დავის შემთხვევაში – განსახილველი საქმის მნიშვნელობისა და 
სირთულის გათვალისწინებით, 2 000 ლარამდე ოდენობით. 
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თ. ვ. სარჩელთან მიმართებით  სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილია 2015  წლის 19 
ოქტომბერს 100 (ასი) ლარის, 2016 წლის 14 მარტს 100 (ასი) ლარი და 2016 წლის 21 
მარტს 100 (ასი) ლარი (სულ 300 (სამასი) ლარი. ტომი  I, ს.ფ. 27-28, 297-298, 304-305).  
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 37-ე მუხლის თანახმად, პროცესის ხარჯებს 
შეადგენს სასამართლო ხარჯები და სასამართლოსგარეშე ხარჯები. 
სასამართლოსგარეშე ხარჯებს წარმოადგენს ადვოკატისათვის გაწეული ხარჯები, 
დაკარგული ხელფასი (განაცდური), მტკიცებულებათა უზრუნველსაყოფად 
გაწეული ხარჯები, აგრეთვე მხარეთა სხვა აუცილებელი ხარჯები. 
 
მოსარჩელემ მოითხოვა საადვოკატო მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯის 
ანაზღაურება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით (2015 წლის 19 ოქტომბრის 
ხელშეკრულება იურიდიული მომსახურების შესახებ, 2015 წლის 18 ნოემბრის №. 
მემორიული ორდერი და 2016 წლის 06 ივლისის №. მემორიული ორდერი - ტომი 2, 
ს.ფ. 141-142).  შესაბამისად მოპასუხე ბ. ბ. უნდა გადახდეს მოსარჩელის მიერ  
საადვოკატო მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯის ანაზღაურების სახით 1000 
(რვაასი) ლარი. 
 
მოსარჩელემ მოითხოვა, სასამართლოს გარეშე ხარჯის სახით (ნეიროგანვითარების 
ფსიქოლოგიური შეფასების მომსახურების გადახდის ქვითრები, ... 2015 წლის 
..ნოემბრის ინვოისი, ... 2016 წლის ... მაისის ინვოისი, სანოტარო მოქმედებების ....., 
2015  წლის 19 ოქტომბრის,  2016 წლის ...მარტის და 2016 წლის ...მარტის  სალაროს 
შემოსავლის ორდერები (ტომი II, ს.ფ. 135-137, ტომი I, ს.ფ. 27-28, 297-298, 304-305). 
 
თ. ვ. სარჩელი დაკმაყოფილდა და შესაბამისად, მოპასუხეს უნდა დაეკისროს 
მოსარჩელის მიერ გაღებული სასამართლო და სასამართლოს გარეშე ხარჯის 
ანაზღაურება. 
 
7.2. 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 53-ე მუხლის თანახმად პირველი ნაწილის, იმ 
მხარის მიერ გაღებული ხარჯების გადახდა, რომლის სასარგებლოდაც იქნა 
გამოტანილი გადაწყვეტილება, ეკისრება მეორე მხარეს, თუნდაც ეს მხარე 
განთავისუფლებული იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტში სასამართლო ხარჯების 
გადახდისაგან. თუ სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, მაშინ ამ მუხლში 
აღნიშნული თანხა მოსარჩელეს  მიეკუთვნება სარჩელის იმ მოთხოვნის 
პროპორციულად, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით იქნა 
დაკმაყოფილებული, ხოლო მოპასუხეს – სარჩელის მოთხოვნის იმ ნაწილის 
პროპორციულად, რომელზედაც მოსარჩელეს უარი ეთქვა. 
 
ბ. ბ.შეგებებულ სარჩელთან მიმართებით ს.ბ.. მიერ გადახდილია სახელწმიფო ბაჟის 
სახით 100 (ასი) ლარი 2015 წლის .. ნოემბერს  (ს.ფ. 135-136). ვინაიდან ბ. ბ. 
შეგებებული სარჩელი არ დაკმაყოფილდა,  თ. ვ. უნდა  გათავისუფლდეს 
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შეგებებული სარჩელით მოსარჩელე  მხარის მიერ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის 
ანაზღაურების მოვალეობისაგან. 
 
 
 
 

სარეზოლუციო ნაწილი 
 

 
სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-8, 
39-ე, 41-ე, 53-ე, 243-244-ე, 247-249-ე, 257-ე, 2591-ე, 364-ე, 369-ე მუხლებით და 
 
 

გადაწყვიტა 
 

1. დაკმაყოფილდეს თ. ვ. (პირადი №.) სარჩელი მოპასუხე ბ. ბ. (პირადი №.) მიმართ:  
 
1.1. მიენიჭოს თ. ვ. (პირადი №.) ბ. ბ. (პირადი .) თანხმობის გარეშე არასრულწლოვანი 
შვილის, ნ. ბ. (დაბადებული 2006 წლის ... აპრილს, პირადი №.) საქართველოს 
სახელმწიფოს საზღვრებს გარეთ, კერძოდ ფინეთის სახელმწიფოში წაყვანის უფლება; 
 
1.2. მიენიჭოს თ. ვ. (პირადი №.) ბ. ბ. (პირადი №.) თანხმობის გარეშე 
არასრულწლოვანი შვილის, ლ. ბ. (დაბადებული 2008 წლის .. მაისს, პირადი №..), 
საქართველოს სახელმწიფოს საზღვრებს გარეთ, კერძოდ ფინეთის სახელმწიფოში 
წაყვანის უფლება; 
 
1.3. 2006 წლის .. აპრილს დაბადებული ნ. ბ. (პირადი №.) საცხოვრებელ ადგილად 
განისაზღვროს დედის თ. ვ. (პირადი №.) საცხოვრებელი ადგილი, ამ უკანასკნელის 
საქართველოს სახელმწიფოში ყოფნის პერიოდში ქ. თბილისი, ., ფინეთის 
სახელმწიფოში ყოფნის პერიოდში კი ფინეთი, ....; 
 
1.4. 2008 წლის .... მაისს დაბადებული ლ. ბ.  (№.) საცხოვრებელ ადგილად 
განისაზღვროს დედის თ. ვ. (პირადი №.) საცხოვრებელი ადგილი, ამ უკანასკნელის 
საქართველოს სახელმწიფოში ყოფნის პერიოდში ქ. თბილისი, ., ფინეთის 
სახელმწიფოში ყოფნის პერიოდში - ფინეთი, .; 
 
2. არ დაკმაყოფილდეს ბ. ბ. (პირადი №.) შეგებებული სარჩელი მოპასუხე თ. ვ. 
(პირადი №.) მიმართ არასრულწლოვანის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის 
თაობაზე; 
 
3. დაეკისროს მოპასუხე ბ. ბ. (პირადი №.) მოსარჩელე თ. ვ. (პირადი №.)  
სასარგებლოდ 300 (სამასი) ლარის გადახდა; 
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4.  დაეკისროს მოპასუხე ბ. ბ. (პირადი №.) მოსარჩელე თ. ვ. (პირადი №.)  
სასარგებლოდ  1959,40 (ათას ცხრაას ორმოცდაცხრამეტი და ორმოცი) ლარის 
გადახდა; 
 
5. გათავისუფლდეს თ. ვ. (პირადი №.) შეგებებული სარჩელით მოსარჩელე მხარის 
მიერ გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის ანაზღაურებისგან; 
 
6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში  
დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში, სარეზოლუციო 
ნაწილის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით  თბილისის საქალაქო  
სასამართლოს მეშვეობით; 
 
7. გადაწყვეტილების გასაჩივრების მსურველი მხარე, თუ ის ესწრება 
გადაწყვეტილების გამოცხადებას ან მისთვის ცნობილია გადაწყვეტილების 
გამოცხადების თარიღი, ვალდებულია გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის 
გამოცხადებიდან არა უადრეს 20 და არა უგვიანეს 30 დღისა, გამოცხადდეს 
თბილისის საქალაქო სასამართლოში   და ჩაიბაროს გადაწყვეტილების ასლი. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადის ათვლა დაიწყება გადაწყვეტილების 
გამოცხადებიდან 30-ე დღეს. ამ ვადის გაგრძელება და აღდგენა დაუშვებელია.    
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 46-ე მუხლით გათვალისწინებული პირებისათვის, 
ასევე პატიმრობაში მყოფი იმ პირებისათვის, რომლებსაც არ ჰყავთ წარმომადგენელი, 
გადაწყვეტილების ასლის გაგზავნა და ჩაბარება  უზრუნველყოს სასამართლომ ამავე 
კოდექსის 70–78-ე მუხლებით დადგენილი წესით. 
 
 
 
 
 
    მოსამართლე                                                                                      ე. ზარნაძე                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 


