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აღწერილობითი ნაწილი:   
 
 

1. სასარჩელო მოთხოვნა 
1.1. აღიარებულ იქნეს ი. ნ. (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P…, 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) არასრულწლოვანი ი. მ.-ს (დაბადებული 2015 
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წლის 11 …, დაბადების აქტის ჩანაწერი №…) მშობლად და არასრულწლოვანის 
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,დედის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში; 
1.2. აღიარებულ იქნეს მ. მ. (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის ნომერი P…, 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE)  არასრულწლოვანი ი. მ.-ს (დაბადებული 2015 
წლის 11 …, დაბადების აქტის ჩანაწერი №…) მშობლად და არასრულწლოვანის  
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,მამის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში;   
1.3. აღიარებულ იქნეს ი. ნ. (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P…, 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) არასრულწლოვანი ი. მ.-ს (დაბადებული 2015 
წლის 11 …, დაბადების აქტის ჩანაწერი №….) მშობლად და არასრულწლოვანის 
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,დედის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში; 
1.4. აღიარებულ იქნეს მ. მ. (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P…, 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE)  არასრულწლოვანი ი. მ.-ს (დაბადებული 2015 
წლის 11 …, დაბადების აქტის ჩანაწერი №…) მშობლად და არასრულწლოვანის  
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,მამის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში.                                                                                                                                                                                                                                                     
ი. ნ.-ს და მ. მ-ს 2011 წლის 11 …ს შეეძინათ  შვილი ი. მ. და ი. მ.. ახალშობილები 
დაიბადნენ სუროგაციის გზით. 2013 წლის 17 ოქტომბრიდან მოსარჩელეები იმყოფებიან 
ქორწინებაში. 2015  წლის 14 ივლისს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
თბილისის სამოქალაქო რეესტრს განცხადებით მიმართეს აზერბაიჯანის მოქალაქეებმა 
ი. ნ-მ და მ. მ-მ და მოითხოვეს ახალშობილი ი. მ-ს და ი. მ-ს დაბადების აქტების 
რეგისტრაცია და მოსარჩელეთა მშობლებად მითითება. სსგს თბილისის სამოქალაქო 
რეესტრის სამსახურმა იხელმძღვანელა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 
წლის 31 იანვრის №18 ბრძანების მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ.ბ” ქვეპუნქტით და 
მიზანშეწონილად მიიჩნია ექსტრაკორპორულ განაყოფიერებამდე ბავშვის გამჩენ ქალს, 
გენეტიკურ მშობელს, დაბადების აქტის ჩანაწერში ბავშვის მშობლად ჩასაწერ პირსა 
(რომელიც არ არის ბავშვის გენეტიკური მშობელი) და დონორს შორის სანოტარო წესით 
დამოწმებული ერთობლივი ხელშეკრულების წარმოდგენა, რის გამოც თბილისის 
სამოქალაქო რეესტრის სამსახურმა 2015 წლის გადაწყვეტილებით დამატებით 
გააგრძელა დაბადების რეგსიტრაციის ვადა კიდევ ერთი თვით. აღნიშნული 
ხელშეკრულების არ არსებობის გამო, სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის 
სამსახურის მიერ 2015 წლის 14 აგვისტოს .. გადაწყვეტილებით მოსარჩელეებს უარი 
ეთქვათ მცირეწლოვანი ი. მ-ს და ი. მ-ს დაბადების აქტების რეგისტრაციაზე. 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ 2015 წლის 21 სექტემბრის 
გადაწყვეტილებით ძალაში დატოვა სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის 
2015 წლის 14 აგვისტოს 01/…/გ გადაწყვეტილება. 
დონორს გ. ტ. კ. ო-ს და ბავშვის გამჩენ ქალს (სუროგატს) მ. ც-ს, სუროგაციის შედეგად 
გაჩენილ ბავშვთან მიმართებით არ გააჩნიათ უფლება ან/და პრეტენზია. თბილისის  
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს გადაწყვეტილებით ზიანი ადგება საქართველოს 
კანონმდებლობის დაცვით მოქმედი მოსარჩელეების, როგორც ახალშობილი ბავშვების 
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მშობლების ინტერესებს და, რაც მთავარია, ზიანი ადგებათ უშუალოდ ახალშობილებს. 
მცირეწლოვანი ბავშვები დაბადების მოწმობების გარეშე ვერ ახერხებენ სამედიცინო 
დახმარების მიღებას და შესაბამის სამსახურებში რეგისტრაციას, რაც მათთვის 
სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა.   
 
2. მოპასუხის პოზიცია 
2.1. მოპასუხე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური მოთხოვნას არ 
ეთანხმება; 
2.2. მოპასუხე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური  მოთხოვნას არ 
ეთანხმება; 
2.3. მოპასუხე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური  მოთხოვნას არ 
ეთანხმება; 
2.4. მოპასუხე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური  მოთხოვნას არ 
ეთანხმება. 
სამოქალაქო რეესტრის სამსახურში მოსარჩელეებს უნდა წარმოედგინათ  
ექსტრაკორპორულ განაყოფიერებამდე  ბავშვის გამჩენ ქალს, გენეტიკურ მშობელს, 
დაბადების აქტის ჩანაწერში ბავშვის მშობლად ჩასაწერ პირსა (რომელიც არ არის 
ბავშვის გენეტიკური მშობელი) და დონორს შორის სანოტარო წესით დადებული 
ხელშეკრულება. 2015 წლის 12 აგვისტოს სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის 
სამსახურს განცხადებით მომართა ი. ნ-მ და დამატებით წარმოადგინა შემდეგი 
დოკუმენტები: 1. 2015 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულება დონაციის შესახებ, 
ხელმოწერის ნამდვილობა ნოტარიუსის მიერ დამოწმებულია 2015 წლის 12 აგვისტოს; 2. 
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ შეთანხმება, რომლის თანახმადაც 
დონაციის შესახებ ხელშეკრულების მხარეები თანხმდებიან რომ ხელშეკრულების 
დადების თარიღად მიეთითოს არა ნოტარიულად დამტკიცების დრო 12.08.2015 წელი, 
არამედ ხელშეკრულების ზეპირად რეალურად დადების თარიღი 01.10.2014 წელი; 3. 
მინდობილობა გაცემული 2015 წლის 04 აგვისტოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ქ. 
ბაქოს ნოტარიუსის მიერ, რომლიც საფუძველზეც დონორი გ. ტ. კ. ო. ანიჭებს 
წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ი. ძ-ს. განსახილველ შემთხვევაში, 
ახალშობილი ბავშვების დაბადების რეგისტრაციისათვის წარმოდგენილი დოკუმენტები 
არ აკმაყოფილებდა ,.,სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ” 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 31 იანვრის №18 ბრძანების მე-19 
მუხლის მოთხოვნებს. განმცხადებლის მიერ დამატებით წარმოდგენილი ნოტარიულად 
დამოწმებული ხელშეკრულებები სუროგაციისა და დონაციის შესახებ,  არ წარმოადგენს 
ზემოთაღნიშნული ბრძანებით გათვალისწინებულ, ექსტრაკორპორული 
განაყოფიერების შედეგად დაბადებული ბავშვის დაბადების რეგისტრაციისა და 
მშობლების მონაცემების ჩაწერის საფუძველს. ექსტრაკორპორული განაყოფიერებასთან 
დაკავშირებული სამართალურთიერთობის ყველა მონაწილეს შორის დადებული 
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ხელშეკრულების არ არსებობის გამო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურმა 2015 წლის 14 აგვისტოს განმცხადებლებს 
უარი უთხრა მოთხოვნილი მონაცემებით ახალშობილების დაბადების რეგისტრაციაზე. 
ხოლო არასრულწლოვანი ბავშვების ინტერესების გათვალისწინებით, თბილისის 
სამოქალაქო რეესტრის სამსახურმა მიმართვით აცნობა სამსახურის გადაწყვეტილების 
შესახებ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს. შესაბამისად, არ დარღვეულა 
ახალშობილი ბავშვის ინტერესები. 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არ წარმოადგენს სათანადო 
მოპასუხეს: მის უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს პირთა შორის ნათესაური კავშირის 
დადგენა თუ მშობლებად აღიარება. არასრულწლოვანი ბავშვების ინტერესების და 
უფლებების  დაცვა მიეკუთვნება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 
კომპეტენციას.  
 
მოპასუხე გ. ტ. კ. ო.  ეთანხმება სასარჩელო მოთხოვნებს (1.1.-1.4). 
 
მოპასუხე მ. ც. ეთანხმება სასარჩელო მოთხოვნებს (1.1.-1.4). 
 
მესამე პირი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ეთანხმება სასარჩელო 
მოთხოვნებს.  (1.1.-1.4.)  
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენლის განმარტებით, 
არასრულწლოვანების დაბადების მოწმობებაში მშობლების ვინაობის მითითება 
აუცილებელია არასრულწლოვანთა ჭეშმარიტი ინტერების დასაცავად. 
 
 
 
3. ფაქტობრივი გარემოებანი   
 
3.1. უდავო ფაქტობრივი გარემოებები 
3.1.1. მოსარჩელეები ი. ნ. და მ. მ.  ცხოვრობენ ერთ ოჯახად და ეწევიან საერთო 
მეურნეობას. თანაცხოვრების განმავლობაში მოსარჩელეებს შვილი არ შესძენიათ; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მესამე პირთა  ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი). 
3.1.2. არასრულწლოვანი ი. მ. და ი. მ. დაბადებიდან იზრდებიან მოსარჩელეთა 
მზრუნველობით. ამჟამად არასრულწლოვანი ბავშვები მოსარჩელეებთან, ი. ნ-სა და მ. მ-
სთან ერთად, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოს და საკონსულო განყოფილების 
ნებართვით, ცხოვრობენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კერძოდ, აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკაში მისამართზე ქ. ბაქო, …..;  
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
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_მესამე პირთა  ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ბაქოს ჯანდაცვის მთავარი 
სამმართველოს №7 გაერთიანებული საქალაქო საავადმყოფოს დასკვნა (ოჯახის 
დახასიათება) (ს.ფ. 245-246). 
3.1.3. მ. მ. არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
პასპორტის  ნომერი P….).  
მოსარჩელე მ. მ-ს  2014 წლის 12 მაისიდან მუშაობს ერთობლივ საწარმოში ,,A….” 
ოპერაციების დარგის მშენებლობის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობაზე და 
აქვს სტაბილურად მაღალი ანაზღაურება.  
ი.ნ. არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
პასპორტის  ნომერი P…). იგი დასაქმებულია სამედიცინო ცენტრში ,,N…” და არის 
სპეციალობით გინეკოლოგი; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მესამე პირთა  ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტები  (ს.ფ. 19-25); 
_აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ბაქოს ჯანდაცვის მთავარი 
სამმართველოს № გაერთიანებული საქალაქო საავადმყოფოს დასკვნა (ოჯახის 
დახასიათება); (ს.ფ. 245-246); 
_ერთობლივი საწარმოს ,,A….”-ის მიერ 2016 წლის 28 მარტს გაცემული ცნობა №აზფ-…. 
(ს.ფ. 247-249).  
3.1.4. მოსარჩელეთა საცხოვრებელ ბინაში ბავშვებისათვის გამოყოფილია ცალკე ოთახი. 
ბინაში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სახლი არის 
ახალი გარემონტებული, დალაგება ხდება რეგულარულად, განთავსებულია ჩვილი 
ასაკის ბავშვებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა ავეჯი. ბავშვის საცხოვრებელ ადგილას 
არის არასრულწლოვანი ბავშვების  განვითარებისთვის კეთილსაიმედო გარემო, 
დაცულია მათი  უფლებები და უსაფრთხოება.  
სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვები, ცხოვრობენ რა მოსარჩელეთა ოჯახში, 
უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო ტანსაცმლით, აქვთ ჯანმრთელი კვება. ისინი არიან 
კარგად მოვლილები და მათი განვითარება შეესაბამება ასაკს. ოჯახში ფსიქოლოგიური 
გარემო სტაბილურია; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მესამე პირთა  ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი). 
_აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ბაქოს ჯანდაცვის მთავარი 
სამმართველოს №7 გაერთიანებული საქალაქო საავადმყოფოს დასკვნა (ოჯახის 
დახასიათება)  (ს.ფ. 245-246). 
3.1.5. გ. ტ. კ.ო-ს (კვერცხუჯრედის დონორს) და მ. ც-ს  (სუროგატ დედას), 2015 წლის 11 
ივლისს  დაბადებულ ახალშობილებთან, ი. მ-ს და ი. მ-სთან მიმართებით რაიმე სახის 
პრეტენზია არ აქვთ; 
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სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მესამე პირთა ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი). 
3.1.6. ექსტრაკორპორულ განაყოფიერებამდე, 2014 წლის 07 ნოემბრამდე, სანოტარო 
წესით დამოწმებული ერთობლივი ხელშეკრულება მოსარჩელეებს ი. ნ-ს და მ. მ-ს, 
კვერცხუჯრედის დონორს გ. ტ. კ. ო-ს და სუროგატ დედას მ. ც-ს შორის  წერილობით 
ფორმით არ დადებულა; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_მოსარჩელის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_ მოპასუხის ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი); 
_მესამე პირთა  ახსნა-განმარტება (სასამართლოს სხდომის ოქმი). 
 
 
3.2. დადგენილი სადავო ფაქტობრივი გარემოებები 
3.2.1.  მოსარჩელეები ი. ნ. და მ. მ. დაქორწინდნენ  2013  წლის 17 ოქტომბერს; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_ქალაქ ბაქოს ს-ს რაიონის სარეგისტრაციო განყოფილების მიერ 2013 წლის 17 
ოქტომბერს გაცემული ქორწინების მოწმობა AZ – I № …. (ს.ფ. 16-18). 
3.2.2.  2014  წლის 03 ნოემბერს  ერთის მხრივ მ. მ-ს და ი. ნ-ს (შემდეგში წოდებულნი, 
როგორც ,,ბიოლოგიური მშობლები”), და მეორეს მხრივ, მ. ც-ს (შემდეგში წოდებული 
როგორც ,,სუროგატი დედა”) შორის დაიდო ხელშეკრულება ემბრიონის სუროგატი 
დედის საშვილოსნოში გადატანისა და გამოზრდის მომსახურეობის შესახებ. 
ხელშეკრულების საგნად განისაზღვრა სპეციალიზირებულ სამედიცინო 
დაწესებულებაში სუროგატული დედის საშვილოსნოში, დონორის კვერცხუჯრედებისა 
და სპერმატოზოიდების შერწყმის შედეგად  მიღებული ემბრიონების ტრანსპლანტაცია 
(გადატანა), მშობიარობის დაწყებამდე მისი მუცლად ტარება და გენეტიკური 
მშობლების ბავშვის (ბავშვების) დაბადება.   
ხელშეკრულების 1.2. პუნქტის თანახმად, ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებისთვის 
ცნობილია საქართველოს კანონი ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ’’, კერძოდ 143-ე 
მუხლის შინაარსი ,,სუროგატ დედას არა აქვს დაბადებული ბავშვის მშობლად ცნობის 
უფლება’’; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_2014 წლის 03 ნოემბრის ხელშეკრულება ემბრიონის სუროგატული დედის 
საშვილოსნოში გადატანისა და გამოზრდის მომსახურეობის შესახებ (ს.ფ. 43-47, 133-137). 
3.2.3. წყვილს, ი.ნ-ს და მ. მ-ს, შპს ,,…. რეპროდუქციული კლინიკა ,,რ…”-ში ჩაუტარდათ 
ინ ვიტრო განაყოფიერება. მეუღლეებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო 
ესაჭიროებოდათ სუროგატი დედის ჩართვა სამკურნალო პროცესში ორსულობის 
მისაღწევად.  
წყვილის ორი ემბრიონი გადატანილი იქნა 2014 წლის 07 ნოემბერს წყვილის მიერ 
შერჩეული სუროგატი დედის, მ. ც-ს,  საშვილოსნოში. ინ ვიტრო განაყოფიერების 
პროცესში გამოყენებული იქნა დონორის, გ. ტ. კ. ო-ს კვერცხუჯრედები და მ. მ-ს სპერმა;  
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სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_შპს ,,…. კლინიკა რ-ის” მიერ 2014 წლის 07 ნოემბერს გაცემული ცნობა №…. (ს.ფ. 39, 
129);  
_შპს ,,…. კლინიკა რ-ის” მიერ 2015 წლის 05 ნოემბერს გაცემული ცნობა №…. (ს.ფ. 41, 
131).  
3.2.4. 2015 წლის 11 ივლისს მ. ც-ამ (სუროგატმა დედამ) შპს ,,დ-ში” იმშობიარა საკეისრო 
კვეთის ოპერაციის გზით ცოცხალი ტყუპი ნაყოფით (ორი მამრობითი სქესის ბავშვი); 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_შპს ,,დ-ის” მიერ 2015 წლის 13 ივლისს გაცემული №…. ცნობა (ს.ფ. 40, 130).  
3.2.5. ერთის მხრივ, ი. ნ-ს და მ. მ-ს და მეორეს მხრივ, ი. ძ-ს (გ. ტ. კ. ო-ს 
წარმომადგენელი) შორის 2015 წლის 12 აგვისტოს დაიდო ხელშეკრულება დონაციის 
შესახებ. ხელშეკრულების 1.1. პუნქტის თანახმად, ხელშეკრულების საფუძველზე 
მხარეები აცხადებენ თანხმობას, დონორის კვერცხუჯრედები გამოყენებულ იქნას 
პოტენციური მშობლის უნაყოფობის მკურნალობის მიზნით და /ან მეუღლის მხრივ 
გენეტიკური დაავადების გადაცემის რისკის არსებობისას. 
შპს ,,… რეპროდუქციული კლინიკა რ-ში” წყვილის, ი. ნ-ს და მ. მ-ს  ექსტრაკორპორულ 
განაყოფიერების პროცესში წარმოადგენდა კვერცხუჯრედის დონორს და მას 
ფოლიკულების ტრანსვაგინალური ასპირაცია კლინიკაში ჩაუტარდა 2014 წლის 02 
ნოემბერს; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_2015 წლის 12 აგვისტოს ხელშეკრულება დონაციის შესახებ. (ს.ფ. 48-54, 138-144); 
_შპს ,,… კლინიკა რ-ს” მიერ 2015 წლის 08 აგვისტოს გაცემული ცნობა №… (ს.ფ. 42, 132).  
3.2.6.  2015  წლის 19 აგვისტოს ერთის მხრივ, ი. ნ-ს და მ. მ-ს, მეორეს მხრივ, ი. ძ-ს, 
როგორც გ. ტ. კ. ო-ს და მესამე მხრივ, მ. ც-ს შორის დაიდო სანოტარო წესით 
დამოწმებული დონაციასა და სუროგაციასთან დაკავშირებული მომსახურების 
თაობაზე.  
ხელშეკრულების საფუძველზე სუროგატი აცხადებს თანხმობას იყოს პოტენციური 
მშობლების ბიოლოგიური შვილის სუროგატული დედა. დონორი აცხადებს თანხმობას, 
რომ განაყოფიერებული ემბრიონი გადატანილ იქნას პოტენციური მშობლის ან 
სუროგატი დედის საშვილოსნოში და შენარჩუნებული ორსულობის შემდეგ 
დაბადებული ბავშვი დაბადებისთანავე გადაეცეს პოტენციურ მშობელს. წინამდებარე 
ხელშეკრულების საფუძველზე მხარეები აცხადებენ თანხმობას, რომ განაყოფიერებული 
ემბრიონი გადატანილ იქნას სუროგატული დედის საშვილოსნოში და შენარჩუნებული 
ორსულობის შემდეგ დაბადებული ბავშვი დაბადებიდანვე გადაეცეს პოტენციურ 
მშობელს. 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_2015  წლის 19 აგვისტოს ხელშეკრულება დონაციასა და სუროგაციასთან 
დაკავშირებული მომსახურების თაობაზე (ს.ფ. 55-87,145-178). 
3.2.7. 2015 წლის 14 ივლისს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურს №… და №… განცხადებით მიმართეს 
აზერბაიჯანის მოქალაქეებმა ი. ნ-მ და მ. მ-მ და მოითხოვეს 2015 წლის 11 ივლისს 
დაბადებული ახალშობილების ი. მ-ს და ი. მ-ს დაბადების რეგისტრაცია და მშობლებად 
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აზერბაიჯანის მოქალაქეების  ი. ნ-ს და მ. მ-ს ჩაწერა და შესაბამისი დაბადების 
მოწმობების გაცემა.  
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს 2016 წლის 31 ივლისის გადაწყვეტილებით გადავადდა ახალშობილი ი. მ-ს 
და ი. მ-ს დაბადების რეგისტრაცია და განემარტათ განმცხადებლებს (ი. ნ-ს და მ. მ-ს) 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტის/ინფორმაციის წარმოდგენის 
აუცილებლობის შესახებ. 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის 
სამსახურის 2015  წლის 14 აგვისტოს  №… და №….  გადაწყვეტილებებით ი. ნ-ს და მ. მ-ს 
უარი ეთქვათ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე იმ საფუძვლით, რომ განმცხადებლების 
მიერ სრულყოფილად არ იქნა წარდგენილი საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრული დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება  ბავშვის გამჩენ ქალს, გენეტიკურ 
მშობელს, დაბადების აქტის ჩანაწერში ბავშვის მშობლად ჩასაწერ პირსა (რომელიც არ 
არის ბავშვის გენეტიკური მშობელი) და დონორს შორის დადებული ექსტრაკორპორულ 
განაყოფიერებამდე; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს 2015 წლის 14 აგვისტოს  გადაწყვეტილება №… (ს.ფ. 26-28); 
_საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს 2015 წლის 14 აგვისტოს  გადაწყვეტილება №…. (ს.ფ. 33-35). 
3.2.8. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2015 წლის 21 სექტემბრის 
გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა ი. ნ-ს წარმომადგენლის ი. ძ-ს მოთხოვნა, 
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის 2015 წლის 14 აგვისტოს №…. 
გადაწყვეტილების ბათილად ცნობისა და ი. მ-ს დაბადების რეგისტრაციის (მშობლების 
მონაცემების მითითებით) შესახებ.  
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2015 წლის 15 ოქტომბრის  
გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა ი. ნ-ს წარმომადგენლის ი. ძ-ს მოთხოვნა, 
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის 2015 წლის 14 აგვისტოს №… 
გადაწყვეტილების ბათილად ცნობისა და ი. მ-ს დაბადების რეგისტრაციის (მშობლების 
მონაცემების მითითებით) შესახებ; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
_სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2015 წლის 15 ოქტომბრის №… 
გადაწყვეტილება (ს.ფ. 29-32); 
_სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2015 წლის 21 სექტემბრის №… 
გადაწყვეტილება (ს.ფ. 36-38). 
3.2.9. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის სოციალური 
მომსახურების საქალაქო ცენტრის 2016 წლის 15 სექტემბრის №…. მოთხოვნის 
საფუძველზე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის 
სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის მიერ, 2016 წლის 16 სექტემბერს დარეგისტრირდა ი. 
მ-ს დაბადება, აქტი №.. და ი. მ-ს დაბადება, აქტი №…; 
სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს: 
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_სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2016 წლის 19 სექტემბრის №…. 
ცნობა არასრულწლოვანთა დაბადების სააქტო ჩანაწერის რეგისტრაციის თაობაზე (ს.ფ. 
285).  
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-4 მუხლის თანახმად, სამართალწარმოება 
მიმდინარეობს შეჯიბრებითობის პრინციპის 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, 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.-4.4. არასრულწლოვანი ი. მ-ს და ი. მ-ს უფლებების, მათი ჭეშმარიტი ინტერესების 
გათვალისწინებითა და დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი 
ანალიზის საფუძველზე, მათ მშობლებად აღიარებულ უნდა იქნენ  მოსარჩელეები ი. ნ. 
და მ. მ..  
არ არსებობს მოპასუხე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო 
სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის 
მიმართ მშობლებად აღიარების შესახებ სარჩელის დაკმაყოფილების ფაქტობრივი და 
სამართლებრივი საფუძველი.   
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5. კანონები, რომლებითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა 
 

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი. 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 
5 დეკემბრის №238/ნ ბრძანება ზოგიერთი სამედიცინო ჩარევის ჩატარებამდე 
პაციენტისაგან წერილობითი ინფორმირებული თანხმობის მიღების შესახებ, პაციენტის 
უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი; 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 
ბავშვის უფლებების შესახებ 1989 წლის 20 ნოემბრის კონვენცია; 
სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონი; 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი. 
 
 
6. სამართლებრივი შეფასება 
 

6.1.-6.4. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის 143-ე მუხლის 
თანახმად, ექსტრაკორპორული განაყოფიერება ნებადართულია: ა) უშვილობის 
მკურნალობის მიზნით, აგრეთვე, ცოლის ან ქმრის მხრიდან გენეტიკური დაავადების 
გადაცემის რისკის არსებობისას, წყვილის ან დონორის სასქესო უჯრედების ან 
ემბრიონის გამოყენებით, თუ მიღებულია წყვილის წერილობითი თანხმობა; ბ) თუ ქალს 
არა აქვს საშვილოსნო, განაყოფიერების შედეგად მიღებული ემბრიონის სხვა ქალის 
(სუროგატული დედის) საშვილოსნოში გადატანის და გამოზრდის გზით. წყვილის 
წერილობითი თანხმობა აუცილებელია. ბავშვის დაბადების შემთხვევაში წყვილი 
ითვლება მშობლებად, აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობით და 
უფლებამოსილებით; დონორს ან "სუროგატულ დედას" არა აქვს დაბადებული ბავშვის 
მშობლად ცნობის უფლება. ამავე კანონის 141-ე მუხლის თანახმად, განაყოფიერება 
დონორის სპერმით ნებადართულია ა) უშვილობის გამო, ქმრის მხრიდან გენეტიკური 
დაავადების გადაცემის რისკის არსებობისას, ან მარტოხელა ქალის 
განაყოფიერებისათვის, თუ მიღებულია უშვილო წყვილის ან მარტოხელა ქალის 
წერილობითი თანხმობა. ბავშვის დაბადების შემთხვევაში უშვილო წყვილი ან 
მარტოხელა ქალი ითვლება მშობლებად, აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობით და 
უფლებამოსილებით. დონორს არა აქვს განაყოფიერების შედეგად დაბადებული ბავშვის 
მამად ცნობის უფლება. 
 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 
5 დეკემბრის №238/ნ ბრძანების „ზოგიერთი სამედიცინო ჩარევის ჩატარებამდე 
პაციენტისაგან წერილობითი ინფორმირებული თანხმობის მიღების შესახებ’’ პირველი 
მუხლის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში 
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სამედიცინო პერსონალი ვალდებულია, პაციენტისგან მიიღოს წერილობითი თანხმობა 
ექსტრაკორპორულ განაყოფიერებამდე. 
 
პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
თანახმად, სამედიცინო მომსახურების გაწევის აუცილებელი პირობაა პაციენტის, ხოლო 
მისი ქმედუუნარობის ან გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უუნარობის 
შემთხვევაში, ნათესავის ან კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირებული თანხმობა. 
ინფორმირებული თანხმობა წინ უძღვის სამედიცინო მომსახურებას. ამავე მუხლის მე-2 
ნაწილის თანახმად ექსტრაკორპორული განაყოფიერებისას აუცილებელია 
წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა. 
 
ექსტრაკორპორული განაყოფიერების პროცესში მოსარჩელეთა ი. ნ-ს და მ. მ-ს  მხრიდან 
დაცულია საქართველოს კანონმდებლობის ზემო აღნიშნული მუხლებით დადგენილი 
მოთხოვნები, რაც დასტურდება საქმეში არსებული მასალებით. მათ 
ექსტრაკორპორული განაყოფიერების მიზნით  შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების 
გაწევის მოთხოვნით მიმართეს სამედიცინო დაწესებულებას, შპს ,, რეპროდუქციული 
კლინიკა რ-ს”. 2014  წლის 03 ნოემბერს  ერთის მხრივ მ. მ-ს და ი. ნ-ს (შემდეგში 
წოდებულნი, როგორც ,,ბიოლოგიური მშობლები”), და მეორეს მხრივ, მ. ც. ს (შემდეგში 
წოდებული როგორც ,,სუროგატი დედა”) შორის დაიდო ხელშეკრულება ემბრიონის 
სუროგატი დედის საშვილოსნოში გადატანისა და გამოზრდის მომსახურეობის შესახებ. 
აღნიშნული ხელშეკრულების საგნად განისაზღვრა სპეციალიზირებულ სამედიცინო 
დაწესებულებაში სუროგატული დედის საშვილოსნოში, დონორის კვერცხუჯრედებისა 
და სპერმატოზოიდების შერწყმის შედეგად  მიღებული ემბრიონების ტრანსპლანტაცია 
(გადატანა), მშობიარობის დაწყებამდე მისი მუცლად ტარება და გენეტიკური 
მშობლების ბავშვის (ბავშვების) დაბადება (3.2.2., 3.2.3.).   
2015 წლის 11 ივლისს მ. ც. მ (სუროგატმა დედამ) ხელოვნური განაყოფიერების 
პროცედურის შედეგად, შპს „...-ში” იმშობიარა საკეისრო კვეთის ოპერაციის გზით 
ცოცხალი და დაიბადა ტყუპი ნაყოფი - ორი მამრობითი სქესის ბავშვი (3.2.4.). 
 
2015 წლის 12 აგვისტოს ი. ნ-ს და მ. მ-ს და ი. ძ-ს (გ. ტ. კ. ო-ს წარმომადგენელი) შორის 
დაიდო ხელშეკრულება დონაციის შესახებ. ხოლო 2015  წლის 19 აგვისტოს 
(ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად ბავშვების დაბადების შემდეგ) 
გაფორმდა ხელშეკრულება სანოტარო წესით დამოწმებული დონაციასა და 
სუროგაციასთან დაკავშირებული მომსახურების თაობაზე, სადაც  მხარეებს 
წარმოადგენენ ი. ნ. და მ. მ. (პოტენციური მშობლები), ი. ძ., როგორც გ. ტ. კ. ო-ს 
(კვერცხუჯრედის დონორი) და  მ. ც.  (სუროგატი დედა)  (3.2.2., 3.2.5., 3.2.6).  
 
სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა” 
ქვეპუნქტის შესაბამისად, სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოს 
უფლებამოსილებას წარმოადგენს დაბადების, მამობის დადგენის, შვილად აყვანის, 
ქორწინების, განქორწინების, სახელი ან/და გვარის შეცვლისა და გარდაცვალების 
რეგისტრაცია. ამავე კანონის 30-ე მუხლის მიხედვით, ექსტრაკორპორული 
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განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი ბავშვის დაბადების რეგისტრაცია ხორციელდება ამ 
კანონის, ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს 
იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.  
 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 31 იანვრის №18 ბრძანების მე-19 
მუხლი ადგენს ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი ბავშვის 
დაბადების რეგისტრაციის წესს, 1. ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად 
დაბადებული ბავშვის დაბადების რეგისტრაციისათვის საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საბუთებთან ერთად სამოქალაქო აქტების 
რეგისტრაციის ორგანოს უნდა წარედგინოს: ა) ექსტრაკორპორული განაყოფიერების 
დამადასტურებელი საბუთი, რომელიც გაცემულია სამედიცინო დაწესებულების მიერ 
ემბრიონის იმპლანტაციისთანავე; ბ) ექსტრაკორპორულ განაყოფიერებამდე დადებული, 
სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება: ბ.ა) ბავშვის გამჩენ ქალსა და 
გენეტიკურ მშობლებს შორის, ან; ბ.ბ) ბავშვის გამჩენ ქალს, გენეტიკურ მშობელს, 
დაბადების აქტის ჩანაწერში ბავშვის მშობლად ჩასაწერ პირსა (რომელიც არ არის 
ბავშვის გენეტიკური მშობელი) და დონორს შორის, ან; ბ.გ) ბავშვის გამჩენ ქალს, 
წყვილსა და დონორებს შორის. 2. ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად 
დაბადებული ბავშვის მშობლებად მიიჩნევიან: ა) გენეტიკური მშობლები; ბ) 
გენეტიკური მშობელი და ხელშეკრულების საფუძველზე დაბადების აქტის ჩანაწერში 
მშობლად ჩასაწერი პირი; გ) წყვილი. 3. დაბადების სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში ბავშვის 
მშობლად დონორის ან „სუროგატული დედის“ მითითება დაუშვებელია. 4. 
ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი ბავშვის დაბადების 
რეგისტრაციისას ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
ხელშეკრულების წარუდგენლობის შემთხვევაში დაბადების სამოქალაქო აქტის 
ჩანაწერში ბავშვის მშობლები არ მიეთითება. ამ შემთხვევაში, დაბადების სამოქალაქო 
აქტის ჩანაწერში ბავშვის სახელი და გვარი მიეთითება მეურვეობისა და მზრუნველობის 
ორგანოს განცხადების საფუძველზე. 
 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის 
სამსახურის 2015  წლის 14 აგვისტოს  №... და №...  გადაწყვეტილებებით ი. ნ-ს და მ. მ-ს 
უარი ეთქვათ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე იმ საფუძვლით, რომ განმცხადებლების 
მიერ სრულყოფილად არ იქნა წარდგენილი საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრული დოკუმენტაცია: ხელშეკრულება  ბავშვის გამჩენ ქალს, გენეტიკურ 
მშობელს, დაბადების აქტის ჩანაწერში ბავშვის მშობლად ჩასაწერ პირსა (რომელიც არ 
არის ბავშვის გენეტიკური მშობელი) და დონორს შორის დადებული ექსტრაკორპორულ 
განაყოფიერებამდე (3.2.7.). სააგენტოს მოსაზრებით, აღნიშნუი ხელშეკრულების 
არსებობა აუცილებელია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 31 იანვრის 
№18 ბრძანების მე-19 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  
 
დადგენილია, რომ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის სოციალური 
მომსახურების საქალაქო ცენტრის 2016 წლის 15 სექტემბერს №... მოთხოვნის 
საფუძველზე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის 
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სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის მიერ, 2016 წლის 16 სექტემბერს დარეგისტრირდა ი. 
მ-ს დაბადება, აქტი №... და ი. მ-ს დაბადება, აქტი №....  (3.2.9.). სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს 2016 წლის 15 სექტემბერს ი. მ-ს და ი. მ-ს დაბადების სააქტო 
ჩანაწერი დარეგისტრირებულია არასრულწლოვანთა მშობლების ვინაობის მითითების 
გარეშე. მოსარჩელე მხარის განმარტებით, მცირეწლოვანი ბავშვები დაბადების 
მოწმობების გარეშე ვერ ახერხებენ სამედიცინო დახმარების მიღებას და შესაბამის 
სამსახურებში რეგისტრაციას, რაც მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა.  
 
სასამატოს მიაჩნია, რომ აუცილებელია განისაზღვროს პირი, ვისაც მშობლის 
სამართლებრივი სტატუსი ექნება. ეს გამომდინარეობს საქართველოს კონსტიტუციიდან 
და ბავშვის უფლებათა შესახებ კონვენციიდან. 
საქართველოს კონსტიტუციის 36-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები სახელმწიფოს 
ავალდებულებს ხელი შეუწყოს ოჯახის კეთილდღეობას, როგორც პოზიტიური, ისე 
ნეგატიური თვალსაზრისით და დედათა და ბავშვთა უფლებები დაიცვას კანონით.  
ბავშვის უფლებათა კონვენციის პრეამბულაში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ოჯახი, 
როგორც საზოგადოების ძირითადი უჯრედი და მისი წევრების, განსაკუთრებით კი 
ბავშვების ზრდისა და კეთილდღეობის ბუნებრივი გარემო აუცილებლად უნდა იყოს 
დაცული და მას აუცილებლად უნდა გაეწიოს თანადგომა. ბავშვის პიროვნების სრული 
და ჰარმონიული განვითარებისათვის აუცილებელია იგი იზრდებოდეს ოჯახურ 
გარემოში, ბედნიერების, სიყვარულის და ურთიერთგაგების ატმოსფეროში.  
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1197-ე მუხლის თანახმად,  ბავშვს აქვს უფლება 
ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში. 
ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-2 მუხლის შესაბამისად, მონაწილეა სახელმწიფოები 
პატივს სცემენ და უზრუნველყოფენ მათი იურისდიქციის ფარგლებში მყოფი 
თითოეული ბავშვის ყველა უფლებას, რომელიც წინამდებარე კონვენციითა 
გათვალისწინებული, ნებისმიერი დისკრიმინაციის გარეშე, რასის, კანის ფერის, სქესის, 
ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა მრწამსის, ეროვნული, ეთნიკური თუ 
სოციალური წარმოშობის, ქონებრივი მდგომარეობის, ბავშვის, მისი მშობლებისა და 
კანონიერი მეურვეობის ჯანმრთელობისა და დაბადების მდგომარეობის ან სხვა რამ 
ვითარების განურჩევლად.  კონვენციის მე-3 მუხლის, პირველი პუნქტის მიხედვით, 
ბავშვის მიმართ ნებისმიერ ქმედებათა განხორციელებისას, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ 
არის განმახორციელებელი - სახელმწიფო, თუ კერძო დაწესებულებები, რომლებიც 
მუშაობენ სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებზე, სასამართლოები, 
ადმინისტრაციული თუ საკანონმდებლო ორგანოები - უპირველესი ყურადღება ეთმობა 
ბავშვის ინტერესების დაცვის უკეთ უზრუნველყოფას. ამავე კონვენციის მე-7 მუხლის, 
პირველი პუნქტის თანახმად, იმპერატიულად არის დადგენილი, რომ ბავშვის 
რეგისტრაციას დაბადებისთანავე გადის და მას დაბადებისთანავე აქვს უფლება, 
ჰქონდეს სახელი და შეიძინოს მოქალაქეობა, აგრეთვე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, 
უფლებამოსილია იცნობდეს თავის მშობლებს და გარემოსილი იყოს მათი 
მზრუნველობით.  
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არასრულწლოვან ი. მ-ს და ი. მ-ს დაბადების რეგისტრაცია განხორციელდა  მშობლების 
ვინაობის მითითების გარეშე. არასრულწლოვანი ბავშვები დაბადებიდან იმყოფებიან  ი. 
ნ-ს და მ. მ-ს მიერ შექმნილ უსაფრთხო და კეთილსაიმედო, ასაკისათვის შესაბამის 
გარემოში. ამჟამად არასრულწლოვანი ბავშვები მოსარჩელეებთან, ი. ნ-სა და მ. მ-სთან 
ერთად, ცხოვრობენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მოსარჩელეთა საცხოვრებელ 
სახლში, კერძოდ, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ქ. ბაქო, .... სადაც ბავშვებისათვის 
გამოყოფილია ცალკე ოთახი, სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა 
დამაკმაყოფილებელია. განთავსებულია ჩვილი ასაკის ბავშვებისათვის ეკოლოგიურად 
სუფთა ავეჯი (3.1.2., 3.1.4.).  
 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი არ იცნობს ექსტრაკორპორულ განაყოფიერებას, 
როგორც მშობლისა და შვილის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის 
სამართლებრივ საფუძველს, და არც მასთან დაკავშირებული ურთიერთობების 
მომწესრიგებელ ნორმებს. სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის მე-11 მუხლზე, რომლის მიხედვითაც, მემკვიდრედ ყოფნის 
უფლება წამოიშობა ჩასახვის მომენტიდან და მისი განხორციელება ბავშვის 
დაბადებაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, ჩანასახს ენიჭება შეზღუდული (მხოლოდ 
მემკვიდრეობაუნარიანობასთან დაკავშირებული) და პირობითი (დაბადებაზე 
დამოკიდებული) უფლებაუნარიანობა. ვინაიდან, ქართული სამართალი აღიარებს ჯერ 
კიდევ ჩანასახის უფლებაუნარიანობას და ვალდებულებას დაიცვას ჩანასახის უკვე 
არსებული უფლება, სასამართლოს დაუშვებლად მიაჩნია უკვე დაბადებული 
არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვაზე უარის თქმა. 
 
საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველი ნაწილით, ყოველ ადამიანს 
უფლება აქვს თავის უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს 
სასამართლოს.  
 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-4 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 
სასამართლოს არა აქვს უფლება უარი თქვას სამოქალაქო საქმეებზე მართლმსაჯულების 
განხორციელებაზე იმ შემთხვევაშიც, თუ სამართლის ნორმა არ არსებობს, ან იგი 
ბუნდოვანია. 
 
საქართველოში ექსტრაკორპორულ განაყოფიერება ნებადართულია, რა დროსაც 
წყვილის წერილობითი თანხმობა აუცილებელია (ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ 
საქართველოს კანონის 143-ე მუხლი). შესაბამისად,  ნორმის ლოგიკური განმარტების 
მეთოდით შეფასების შედეგად, სასამართლო განმარტავს, რომ ექსტრაკორპორული 
განაყოფიერების მთავარი სამართლებრივი წინაპირობა წყვილის წერილობითი 
თანხმობაა. როგორც უკვე აღინიშნა, ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს 
კანონის 143-ე მუხლი მეორე ნაწილით იმეპარტიულად არის დადგენილი: ბავშვის 
დაბადების შემთხვევაში წყვილი ითვლება მშობლებად, აქედან გამომდინარე 
პასუხისმგებლობით და უფლებამოსილებით; დონორს ან "სუროგატულ დედას" არა აქვს 
დაბადებული ბავშვის მშობლად ცნობის უფლება. აღნიშნული ნორმით აღიარებული და 



15 

გარანტირებულია მშობლის უფლება. შესაბამისად, თუ ბავშვის ექსტრაკორპორული 
განაყოფიერების საშუალებით დაბადებას საფუძვლად უდევს კანონით განსაზღვრული 
ისეთი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებები, რომლებიც წყვილის 
წერილობითი თანხმობას (ნებას) და მათ, ასეთი მეთოდით დაბადებულ ბავშვთან, 
აშკარა, არასაეჭვო კავშირს ადასტურებს, წყვილის დაბადებული ბავშვის მშობლებად 
აღიარება და აქედან გამომდინარე სარეგისტრაციო ჩანაწერებში აღნიშვნის მათი 
უფლება უპირობოა.   
 
გასაზიარებელია მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, როგორც 
არასრულწლოვანის წარმომადგენლის და მათი ინტერესების დამცველის, მოსაზრება 
სასარჩელო მოთხოვნებთან მიმართებით. სასამართლო იზიარებს მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანოს პოზიციას იმის თაობაზე, რომ სარჩელის დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმით შესაძლოა შეილახოს არასრულწლოვანთა უფლებები (უფლება ჰყავდეს 
წარმომადგენელი, იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში და სხვ.), ვერ განხორციელდეს მათი 
სათანადო წესით დაცვა. ბავშვის ოჯახიდან მოშორება არის უკიდურესი ღონისძიება, 
რომლის გამოყენებაც გამართლებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ბავშვის 
წინააღმდეგ მიმართული მყისიერი საფრთხე, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ 
აქვს. ოჯახური ცხოვრება მოიცავს ფორმალურ-იურიდიულად ჯერ კიდევ არ 
აღიარებულ მშობლისა და შვილის კავშირს. 
 
საქმეზე  დადგენილი ფაქტები ცხადყოფს, რომ ექსტრაკორპორული განაყოფიერებასთან 
დაკავშირებული სამართალურთიერთობის ოთხივე მონაწილეს (ბავშვის გამჩენ ქალს 
(სუროგატ დედას) მ. ც. ს, გენეტიკურ მშობელს (მამას) მ. მ.ს, დაბადების აქტის ჩანაწერში 
ბავშვების მშობლად ჩასაწერ პირსა (რომელიც არ არის ბავშვების გენეტიკური მშობელი) 
ანუ დედას ი. ნ. ს და კვერცხრუჯრედის დონორს გ. ტ. კ. ო. ს) შორის, ექსტრაკორპორულ 
განაყოფიერებამდე არ დადებულა ერთიანი ხელშეკრულება მასზედ, რომ ოთხივე 
მათგანი თანახმა იყო მომხდარიყო ექსტრაკორპორული განაყოფიერება. თუმცა, 
ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად არასრულწლოვანთა ბავშვების დაბადების 
შემდეგ, 2015 წლის 19 აგვისტოს, ექსტრაკორპორულ განაყოფიერების ყველა მონაწილე 
პირს შორის დაიდო ხელშეკრულება დონაციასა და სუროგაციასთან დაკავშირებული 
მომსახურების თაობაზე. სადაც ხელშეკრულების მხარეებმა დააფიქსირეს ნება 
(თანხმობა) ექსტრაკორპორული განაყოფიერების შედეგად ბავშვის (ბავშვების) 
დაბადებისა და მისი (მათი) პოტენციური მშობელისათვის გადაცემის თაობაზე. 
პოტენციურ მშობლებს კი წარმოადგენენ ი. ნ.  და მ. მ. (გენეტიკური მშობელი). 
შესაბამისად, პრაქტიკულად მიღწეულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 
წლის 31 იანვრის №18 ბრძანების მე-19 მუხლის პირველი ნაწილის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტის 
მიზანი. კერძოდ მიზანი იმისა, რომ ექსტრაკორპორული განაყოფიერება არ მოხდეს 
მასთან დაკავშირებული სამართალურთიერთობის მონაწილე პირების ნების 
საწინააღმდეგოდ, მათი შეცდომაში შეყვანის, მოტყუების ან იძულების გზით. სწორედ 
აღნიშნულზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ მცირეწლოვანი ი. მ.  და ი. მ. დაბადებიდან 
იმყოფება მოსარჩელეთა მზრუნველობის და მეთვალყურეობის ქვეშ და დაბადებიდან 
დღემდე ახალშობილთან მიმართებით, სხვა პირს რაიმე პრეტენზია არ განუცხადებია. 



16 

 
სასამართლოს მიაჩნია, რომ სააგენტოს მიერ მითითებული ხელშეკრულების არ 
არსებობა არ შეიძლება გახდეს დაბადების მოწმობაში მშობლად მითითებაზე უარის 
თქმის საფუძველი. სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ცალსახაა, 
რომ შეფერხდება ან/და შეუძლებელი გახდება არასრულწლოვანთა უფლებების 
განხორციელება და იგი  კანონიერი წარმომადგენლების გარეშე ვერ შეძლებს დაიცვას 
თავისი უფლებები სრულწლოვანების ასაკის მიღწევამდე.  მართალია, სუროგაციის 
პროცესში, ექსტრაკორპორული განაყოფიერებამდე, მოსარჩელეთა მიერ არ იქნა 
დადებული საქართველოს კანონმდებლობით დონორის მონაწილეობისას 
სავალდებულო სამმხრივი სანოტარო წესით დადებული ხელშეკრულება, მაგრამ 
ექსტრაკორპორული განაყოფიერების  პროცესის განმავლობაში და ტყუპი ბავშვების 
დაბადების შემდეგ, ცალსახა და უტყუარია  მოსარჩელეთა ნება, აღიარებულ იქნენ 
ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად დაბადებული არასრულწლოვანთა მშობლებად. 
დადგენილია და მოპასუხეებიც ეთანხმებიან იმ ფაქტობრივ გარემოებას, რომ 
არასრულწლოვანთა გენეტიკურ მშობელს წარმოადგენს მ. მ.. შესაბამისად, 
დაუშვებელია სასამართლოს მხრიდან იმგვარი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც 
გამოიწვევს გენეტიკური კავშირის მქონე მშობელსა და არასრულწლოვანთა დაშორებას 
და მათი უფლებების შესაძლო ხელყოფას.  
 

სახელმწიფოს მხრიდან არასრულწლოვანზე ზრუნვის და მისი უფლებების დაცვის 
გათვალისწინებით, ბავშვების ჭეშმარიტი ინტერესების და არასრულწლოვანი ი. მ.  და ი. 
მ. და მოსარჩელეებს შორის არასრულწლოვანთა დაბადებიდან ჩამოყალიბებული 
დამოკიდებულებისა და მისი აღზრდა-განვითარებისთვის შექმნილი კეთილსაიმედო 
და უსაფრთხო გარემოს გათვალისწინებით, სასამართლოს მიაჩნია, რომ ი. ნ. ს და მ. მ.ს 
სარჩელი საფუძვლიანია და მოპასუხეების გ. ტ. კ. ო. ს და მ. ც. ს მიმართ მშობლად 
აღიარების მოთხოვნით უნდა დაკმაყოფილდეს.  
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტო განსახილველ სასარჩელო მოთხოვნასთან მიმართებით არ წარმოადგენს 
სათანადო მოპასუხეს.  
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 85-ე მუხლის თანახმად, თუ საქმის განხილვისას 
სასამართლო დაადგენს, რომ სარჩელი აღძრულია არა იმ პირის წინააღმდეგ, რომელმაც 
პასუხი უნდა აგოს სარჩელზე, მას შეუძლია მოსარჩელის თანხმობით შეცვალოს 
თავდაპირველი მოპასუხე სათანადო მოპასუხით. თუ მოსარჩელე არ არის თანახმა 
თავდაპირველი მოპასუხის სათანადო მოპასუხით შეცვლაზე, სასამართლო თავისი 
გადაწყვეტილებით უარს ეტყვის მოსარჩელეს სარჩელის დაკმაყოფილებაზე.  
 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლით აღიარებულია 
დისპოზიციურობის პრინციპი, რომლის თანახმად, მხარეები იწყებენ საქმის წარმოებას 
სასამართლოში, ამ კოდექსში ჩამოყალიბებული წესების შესაბამისად, სარჩელის ან 
განცხადების შეტანის გზით. ისინი განსაზღვრავენ დავის საგანს და თვითონვე იღებენ 
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გადაწყვეტილებას სარჩელის (განცხადების) შეტანის შესახებ. ამავე კოდექსის 178-ე 
მუხლის პირველი ნაწილით სარჩელში უნდა აღინიშნოს მოპასუხის ვინაობა და 
სავალდებულო რეკვიზიტები. 
 
ი. ნ. ს და მ. მ.ს მიერ აღძრულ სარჩელში არასრულწლოვანთა, 2015 წლის 11 ივლისს 
დაბადებულ ი. მ. ს და ი. მ-ს მშობლებად აღიარების შესახებ გ. ტ. კ. ო. ს და მ. ც. სთან 
ერთად მოპასუხეებად დასახელებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის 
სამსახური. იგი დასახელებულია მოპასუხედ იმ საფუძვლით, რომ მისი, როგორც  
მარეგისტრირებელი ორგანოს, უარი 2015 წლის 14 აგვისტოს  ი. მ-ს და ი. მ. ს დაბადების 
რეგისტრაციაზე  გახდა წინაპირობა სასამართლოში სამოქალაქო სარჩელის 
წარმოდგენისა. საქმის მასალებით დასტურდება, რომ ზემდგომმა ადმინისტრაციულმა 
ორგანომ, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ ძალაში დატოვა 
მიღებული გადაწყვეტილებები ახალშობილთა დაბადების რეგისტრაციაზე უარის 
თქმის თაობაზე (3.2.8).   
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი ნაწილის 
,,ა” ქვეპუნქტი, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი 
სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო 
სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. ამავე მუხლის ,,დ” ქვეპუნქტის მიხედვით, 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის ადმინისტრაციული 
ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული 
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან 
ადასტურებს  პირის ან პირთა შეზღუდული წრის  უფლებებსა და მოვალეობებს. 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება აგრეთვე 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მის უფლებამოსილებას 
მიკუთვნებული საკითხის დაკმაყოფილებაზე განმცხადებლისათვის უარის თქმის 
შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული ან დადასტურებული 
დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს სამართლებრივი შედეგები.  
 
ამდენად, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო 
რეესტრის სამსახური წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, ხოლო მის მიერ 2015 
წლის 14 აგვისტოს გაცემული №... და .... გადაწყვეტილებები - ადმინისტრაციული 
ორგანოს მიერ გაცემულ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს.  
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი − სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 
(შემდგომ – სააგენტო), რომელიც თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს 
ტერიტორიული სამსახურების მეშვეობით, წარმოადგენს სამოქალაქო აქტების 
რეგისტრაციის ორგანოს (სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 
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მუხლი).   
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-2 მუხლის, პირველი 
ნაწილის ,,ა” და ,,გ” ქვეპუნქტების თანახმად, სასამართლოში ადმინისტრაციული დავის 
საგანი შეიძლება იყოს, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისობა 
საქართველოს კანონმდებლობასთან და ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება 
ზიანის ანაზღაურების, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან სხვა 
რაიმე ქმედების განხორციელების თაობაზე.  
 
სასარჩელო წარმოებაში მოპასუხის საპროცესო-სამართლებრივი დაინტერესება, ანუ 
მხარის შესაძლებლობა დაიცვას თავისი უფლებები, გამომდინარეობს სადავო 
მატერიალურ-სამართლებრივი ურთიერთობის ხასიათიდან. ამდენად, მოპასუხე არის 
პირი, რომელსაც გააჩნია საქმის მატერიალურ სამართლებრივი და აქედან გამომდინარე, 
საპროცესო სამართლებრივი დაინტერესება. მხარეთა საპროცესო თანასწორობის 
პრინციპის შესაბამისად, საპროცესო კოდექსი, თანასწორ შესაძლებლობას ანიჭებს 
პროცესის ორივე მხარეს, თავიანთი უფლებების სასამართლო წესით დასაცავად.  
სასამართლო განმარტავს, რომ სარჩელი წარმოადგენს სადავო ან დარღვეული უფლების 
დაცვის საპროცესო საშუალებას, ხოლო სარჩელით დასახელებული მოპასუხე არის 
პირი, რომელმაც მოსარჩელის კერძო-სამართლებრივი უფლება მართლსაწინააღმდეგოდ 
დაარღვია ან გახადა სადავო. მოცემულობა მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ კანონის 
მოთხოვნათა შესაბამისად და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 31 
იანვრის №18 ბრძანებით განსაზღვრულ დოკუმენტთა მარეგისტრირებელი 
ორგანოსათვის არასრულყოფილად წარმოუდგენლობა გახდა მოსარჩელეთათვის 
მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი. მოდავე მხარის უფლება 
სააგენტოსაგან დარღვეულია იმდენად, რამდენადაც მოსარჩელეებმა ვერ შესძლო 
სუროგაციის შედეგად დაბადებული ახალშობილთა დაბადების რეგისტრაცია, რაც 
აშკარად ხელყოფს მათი, როგორც პოტენციური მშობლების და ასევე 
არასრულწლოვანთა საერთაშორისო აქტებით და ეროვნული კანონმდებლობით 
განმტკიცებულ უფლებებს და ინტერესებს. 
 
დასადგენია ამ შემთხვევაში, რამდენად წარმოადგენს ,,ბრალეულ მხარეს” სსგს 
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური, რომელმაც თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში, საჯარო უფლებამოსილების განხორციელებისას, იხელმძღვანელა რა 
მისთვის სავალდებულო სამართლებრივი აქტებით (მათ შორის საქართველოს 
იუსტიციის მინისტრის 2012 წლის 31 იანვრის №18 ბრძანებით), უარი განაცხადა 
არასრულწლოვანთა დაბადების რეგისტრაციაზე. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ 
მარეგისტრირებელი ორგანო, სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური 
მშობლად აღიარების მოთხოვნით აღძრული სარჩელში, თავს არასათანადო მოპასუხედ 
მიიჩნევს და არსებითად არ აფიქსირებს პოზიციას სასარჩელო მოთხოვნასთან 
მიმართებით.  
 
სასამართლო სარჩელს იხილავს და გამოაქვს გადაწყვეტილება სასარჩელო მოთხოვნის 
ფარგლებში იმ პირის წინააღმდეგ, რომლის მიმართაცაა სარჩელი აღძრული. 
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შესაბამისად, მოპასუხედ მითითებული პირი აუცილებელია, იყოს ის 
,,პასუხისმგებელი” და სათანადო კომპეტენციის მქონე პირი, ვინც სასარჩელო 
მოთხოვნის ნაწილობრივ თუ სრულად დაკმაყოფილების შემთხვევაში, აღადგენს 
მოსარჩელეთა დარღვეული სამოქალაქო უფლებას, რაც მოცემულ შემთხვევაში ვერ 
მოხდება. სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური, საჯარო 
უფლებამისილების ფარგლებში, არ წარმოადგენს კონკრეტული პირების 
არასრულწლოვანთა მშობლებად აღიარების შესახებ უფლებამოსილების მქონე 
ორგანოს.  
 
სამოქალაქო რეესტრის სამსახური აღასრულებს სასამართლო გადაწყვეტილებას პირის 
მშობლად აღიარების თაობაზე თუნდაც გადაწყვეტილების (კანონიერ ძალაში შესული 
გადაწყვეტილების)  სარეზოლუციო ნაწილის მხარეთა მიერ წარდგენის შემთხვევაში და 
ვალდებულია აღასრულოს იგი.  
სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის კომპეტენციას არ მიეკუთვნება 
მშობლად აღიარება, ამიტომ იგი არ არის სამოქალაქო სამართალწარმოებაში  სათანადო 
მოპასუხე და ამ უკანასკნელის მიერ სარჩელის ცნობის შემთხვევაშიც, სარჩელის 
დაკმაყოფილების საფუძველი არ იარსებებს. არსებულ სადავო საკითხთან მიმართებაში 
მოპასუხედ მითითებული სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური (როგორც 
ადმინისტრაციული ორგანო) მოპასუხედ შესაძლებელია განიხილებოდეს თუკი 
მოსარჩელე სადავოდ გახდის უშუალოდ გადაწყვეტილებას - ინდივიდუალურ 
სამართლებრივი აქტს შესაბამისი სამართალწარმოების კუთხით. საქართველოს 
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის 23-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილები 
პირს უფლებას აძლევს აღძრას სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გამოცემის მოთხოვნით, თუ ადმინისტრაციული ორგანოს უარი ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემაზე პირდაპირ და უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს 
აყენებს მოსარჩელის კანონიერ უფლებას ან ინტერესს. 
 
არასრულწლოვანი ბავშვების, ი. მ. ს და ი. მ-ს დაბადების სააქტო ჩანაწერებში 
მოსარჩელეების ი.  ნ-ს და მ. მ-ს მშობლად რეგისტრაცია წარმოადგენს სასამართლო 
გადაწყვეტილების თანმდევ შედეგს. რაც უნდა განახორციელოს სახელმწიფო 
სერვისების განვითარების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურმა. 
იმავე სამართლებრივ რეჟიმზე მიუთითებს მამობის დადგენის შესახებ სასამართლოს 
კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების სავალდებულო ძალა სამოქალაქო აქტების 
რეგისტრაციის ორგანოსათვის. მამობის დადგენის შესახებ სასამართლოს მიერ 
წარდგენილი გადაწყვეტილების საფუძველზე სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის 
ორგანო ახორციელებს მამობის დადგენის რეგისტრაციას და შესაბამისი ცვლილება 
შეაქვს დაბადების სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში (სამოქალაქო აქტების შესახებ 
საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-2 ნაწილი).  
 
სასამართლო მიუთითებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-10 მუხლზე, რომლის 
თანახმად, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილებები (განჩინებები, 
დადგენილებები), აგრეთვე თავისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად 
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სასამართლოს მიერ აღძრული მოთხოვნები და განკარგულებები სავალდებულოა 
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა სახელმწიფო, საზოგადოებრივი თუ კერძო 
საწარმოსათვის, დაწესებულებისათვის, ორგანიზაციისათვის, თანამდებობის პირისა 
თუ მოქალაქისათვის და ისინი უნდა შესრულდეს.  
 
ამდენად, არ არსებობს სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო 
თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის მიმართ ი. ნ. ს და მ. მ.ს მშობლად 
აღიარების შესახებ სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყოფილების საფუძველი. 
 
 
7. საპროცესო ხარჯები 
 
7.1. -7.4. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 53-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 
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.  
 
საქმის მასალებით დასტურდება, მოსარჩელეების  ი. ნ. ს და მ. მ.ს წარმომადგენლის 
თემურ ამირანაშვილის მიერ სახელმწიფო ბაჟის სახით 200 (ორასი) ლარის გადახდა 
სასარჩელო მოთხოვნასთან მიმართებით.  
 
მოპასუხეებმა გ. ტ. კ. ო. მ (წარმომადგენელი ი. ძ.) და მ. ც. მ ცნეს სარჩელი მოსამზადებელ 
ეტაპზე,  შესაბამისად, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 
თანახმად, მოსარჩელეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა დაუბრუნდეს მის მიერ 
სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილი თანხა.  
 
 
 

სარეზოლუციო ნაწილი 
 

 
სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-
8, 46-ე, 49-ე, 180-ე, 243-ე, 244-ე, 247-249-ე, 257-ე, 369-ე მუხლებით და 

 

გადაწყვიტა 
 
1. დაკმაყოფილდეს ი. ნ. ს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P...., 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) და მ. მ.ს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
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პასპორტის  ნომერი P..., პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) სარჩელი მოპასუხეების 
გ. ტ. კ. ო. ს (პირადობის მოწმობა AZE N ....) და მ. ც. ს (პირადი №....) მიმართ : 
 
1.1. აღიარებულ იქნეს ი. ნ.  (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P...., 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) არასრულწლოვანი ი. მ. ს (დაბადებული 2015 
წლის 11 ..., დაბადების აქტის ჩანაწერი №....) მშობლად და არასრულწლოვანის 
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,დედის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში; 
 
1.2. აღიარებულ იქნეს მ. მ. (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის ნომერი P...., 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE)  არასრულწლოვანი ი. მ. ს (დაბადებული 2015 
წლის 11 ...., დაბადების აქტის ჩანაწერი №....) მშობლად და არასრულწლოვანის  
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,მამის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში;   
 
1.3. აღიარებულ იქნეს ი. ნ.  (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P..., 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) არასრულწლოვანი ი. მ-ს (დაბადებული 2015 
წლის 11 ...., დაბადების აქტის ჩანაწერი №....) მშობლად და არასრულწლოვანის 
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,დედის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში; 
 
1.4. აღიარებულ იქნეს მ. მ. (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P...., 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE)  არასრულწლოვანი ი. მ-ს (დაბადებული 2015 
წლის 11 ...., დაბადების აქტის ჩანაწერი №....) მშობლად და არასრულწლოვანის  
დაბადების სააქტო ჩანაწერში შევიდეს შესაბამისი ცვლილება ,,მამის’’ აღმნიშვნელ 
გრაფაში;   
 
2.  არ დაკმაყოფილდეს  ი. ნ. ს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი P...., 
პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) და მ. მ.ს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
პასპორტის  ნომერი P...., პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) სარჩელი მოპასუხე 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახურის მიმართ; 
 
3. დაუბრუნდეს მოსარჩელე ი. ნ. ს (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პასპორტის  ნომერი 
P...., პასპორტის გამცემი ქვეყნის კოდი AZE) და მ. მ.ს (აზერბაიჯანის პასპორტის  ნომერი 
P....) თ. ა-ს (პირადი №....) მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში (სს ,,ბანკი რესპუბლიკას”, 
საკრედიტო საგადახდო დავალება №1, მიმღების ანგარიში 300773150) 2016 წლის 14 
მარტს სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილი 200 (ორასი) ლარი; 
 
4. გათავისუფლდნენ მოპასუხეები გ. ტ. კ. ო.  და მ. ც.  მოსარჩელის სასარგებლოდ 
პროცესის ხარჯის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან;   
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5. გადაწყვეტილების ასლი მისი კანონიერ ძალაში შესვლიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის 
ვადაში გაეგზავნოს სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოს გადაწყვეტილების 
გამოტანის ადგილის მიხედვით; 
 
6. განემარტოს სამოქალაქო რეესტრის სამსახურს, რომ სასამართლოს კანონიერ ძალაში 
შესული გადაწყვეტილება წარმოადგენს არასრულწლოვანის დაბადების სამოქალაქო 
აქტის ჩანაწერში მშობლების ვინაობის თაობაზე შესაბამისი ცვლილების  
განხორციელების საფუძველს; 
 
7. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში  
დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში, სარეზოლუციო 
ნაწილის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით თბილისის საქალაქო  
სასამართლოს მეშვეობით; 
 
8. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 


