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ნინოწმინდის პანსიონატის ბავშვების საქმე

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - ივანე ღლონტიივანე ღლონტი

2021 წლის 5 ივნისს თბილისის საქალაქო სასა-
მართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 
მოსამართლე - ივანე ღლონტმა,ივანე ღლონტმა, მიიღო დროე-
ბითი განჩინება, რომლითაც ნაწილობრივ დააკ-
მაყოფილა განმცხადებლის შუამდგომლობა და 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცი-
ალური დაცვის სამინისტროს, ასევე სსიპ სახელ-
მწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს დაე-
ვალა ნინოწმინდის პანსიონატში ჩარიცხული შმმ 
ბავშვის გამოყვანა.

დროებითი განჩინების მიღების თაობაზე შუამ-
დგომლობა წარადგინა ა(ა)იპ-მა „პარტნიორობა 
ადამიანის უფლებებისთვის.“

რას ითხოვდა განმცხადებელი?რას ითხოვდა განმცხადებელი?

საკითხი ეხება ა(ა)იპ საქართველოს საპატრი-
არქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმინდა ნინოს 
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ 
ბავშვთა პანსიონატში არსებულ დარღვევებს.

განმცხადებელმა ბავშვების საუკეთესო ინტე რესის, 
მათი ძალადობისგან და ბავშვთა უფლე ბების სხვა 
დარღვევებისგან დაცვის გადაუდებელი საჭიროე-
ბიდან გამომდინარე მოითხოვა დროებითი განჩი-
ნების მიღება, რომლითაც

 › საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიე-
ბიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ასევე 
სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს დაევალებოდა ქმედების განხორ-
ციელება, კერძოდ:

 › დაუყოვნებლივ, ყოველგვარი ხელშეშ-
ლის გარეშე უზრუნველყოფდნენ ნინოწ-
მინდის პანსიონატში ჩარიცხული ყველა 
ბავშვის, მათ შორის შმმ ბავშვების სხვა 
სახელმწიფო მზრუნველობის დაწესებუ-
ლებაში (მინდობით აღზრდა, მცირე საო-
ჯახო ან რეინტეგრაცია) გადაყვანას.

 
 

განმცხადებლის მტკიცებით, დროებითი განჩინე-
ბის მიღება აუცილებელია, რადგან არსებობს უდი-არსებობს უდი-
დესი საფრთხე, სარჩელის საბოლოო გადაწყვეტა-დესი საფრთხე, სარჩელის საბოლოო გადაწყვეტა-
მდე შეუქცევადად დაირღვეს ბავშვთა სიცოცხლის მდე შეუქცევადად დაირღვეს ბავშვთა სიცოცხლის 
და ჯანმრთელობის, ასევე ძალადობისგან დაცვის და ჯანმრთელობის, ასევე ძალადობისგან დაცვის 
უფლება და სამომავლოდ ნებისმიერი სახის გადა-უფლება და სამომავლოდ ნებისმიერი სახის გადა-
წყვეტილება დაკარგავს მნიშვნე ლობას.წყვეტილება დაკარგავს მნიშვნე ლობას.

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

სასამართლომ მიმოიხილამიმოიხილა ბავშვთა უფლებების 
დაცვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა როგორც 
საერთაშორისო, ისე ეროვნული კანონმდებლო-
ბითაც და აღნიშნა,აღნიშნა, რომ უპირველესი ყურადღება 
ეთმობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უზრუნ-
ველყოფას, შესაბამისად, ბავშვი დაცული უნდა 
იყოს ნებისმიერი სხვა პირის მხრიდან ყველა ფო-
რმის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის-
გან, შეურაცხყოფისა თუ ბოროტმოქმედებისგან, 
იმისგან, რომ  ბავშვი მოკლებული იყოს ზრუნვას 
ან ექცეოდნენ უხეშად/დაუდევრად. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო 
ვალდე ბულია ნებისმიერი ფორმის ძალადო-
ბისგან ბავშვის დასაცავად მიიღოს შესაბამისი 
ზომები. ამ ჭრილში სასამართლომ მიმოიხილა 
დროებითი განჩინების პრევენციული ბუნება და 
დაასკვნა, რომ სახეზეა იმის ალბათობა, რომ 
საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე 
შეილახოს ბავშვთა ინტერესები და მას მიადგეს 
მნიშვნელოვანი ზიანი.  

ამასთან აღსანიშნავია, რომ საკითხი ეხება არა-
სრულწლოვანთა ინტერესებს, რომელთს სიცო-
ცხლესა და ჯანმრთელობას შეიძლება შეექმნას 
საფრთხე. შესაბამისად, არ უნდა დაზარალდეს 
არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესი. არა-
სრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესის შეფასე-
ბისას სახელმწიფო უწყებებმა განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიაქციონ ოჯახის ერთიანო-
ბის პრინციპს, არასრულწლოვნის კეთილდღე-
ობას, სოციალურ განვითარებას, უსართხოებას 
და არასრულწლოვნის მოსაზრებას, მის ასაკისა 
და უნარების (მათ შორის, განვითარების დონის, 
აღქმის და კომუნიკაციის უნარების) გათვალისწი-
ნებით. სასამართლომ კი, არა მხოლოდ სწორად 
და ობიექტურად უნდა გადაწყვიტოს დავა, არამედ 
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საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - ივანე ღლონტიივანე ღლონტი

უნდა უზრუნველყოს გადაწყვეტილების დაცვა სამო-
მავლო აღუსრულებლობისაგან.

სასამართლომ დროებითი განჩინებით შესაბამის 
სამინისტროსა და სააგენტოს დაავალა დაუყო-
ვნებლივ, ყოველგვარი ხელშეშლის გარეშე უზ-
რუნველყონ პანსიონატში ჩარიცხული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სხვა სახელ-
მწიფო დაწესებულებაში გადაყვანა. ხოლო პან-
სიონატში ჩარიცხულ დანარჩენ ბავშვებთან (არა 
შშმ ბავშვებთან) მიმართებით კი სასამართლომ 
დაასკვნა, დაასკვნა, რომ შუამდგომლობის ავტორი წარმო-
ადგენს არაუფლებამოსილ პირს. 

თუმცა იქვე აღნიშნა სასამართლომ რომ, თუ 
უფლებამოსილი პირის მიერ იქნება წარმოდგე-
ნილი შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, 
რომ რომელიმე მზრუნველობა დაქვემდებარე-
ბულ ბავშვს შესაძლოა მიადგეს რაიმე სახის ზი-
ანი, სასამართლოს შეუძლია ყოველ კონკრეტულ შეუძლია ყოველ კონკრეტულ 
შემთხვევაშიშემთხვევაში იმსჯელოს ბავშვის დაცვის ინდივი-
დუალური საჭიროებიდან გამომდინარე და გამო-
იყენოს უზრუნველყოფის ღონისძიება.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

განმცხადებლის შუამდგომლობა ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა და მიღებულ იქნა დროებითი 
განჩინება:

 › შესაბამის ორგანოებს1 დაევალა ქმედების 
განხორციელება, რომლითაც დაუყოვნებლიც 
უზრუნველყოფდნენ ნინოწმინდის პანსიონატში 
ჩარიცხული შმმ ბავშვების სხვა სახელმწიფო 
მზრუნველობის დაწესებულებაში გადაყვანას.

 › განმცხადებელს სარჩელის აღძვრისთვის განე-
საზღვრა ვადა - 10 დღე.

 › შუამდგომლობა სხვა ნაწილში არ დაკმაყო-
ფილდა არაუფლებამოსილი სუბიექტის გამო.

1 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, 
ასევე სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს.


