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თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე - დავით წერეთელიდავით წერეთელი

2021 წლის 9 მარტს, თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კ ო   ლე  
გიის მოსამართლემ დავით წერეთელმადავით წერეთელმა დროებითი 
განჩინების საფუძველზე, სა ქართველოს მთა   ვ  რო
ბას დაავალა ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომელიც 
გამონაკლისის გარეშე დაუყოვნებლივ დააფინან
სებს ყველა შემთხვევას, როდესაც არსებობს ქცე
ვითი გამოწვევების ან/და კომუნიკაციის სირთუ
ლის მქონე შშმ პირებისთვის ზოგადი ანესთეზიით 
ე.წ. ნარკოზით სტომატოლოგიური მომსახურების 
გაწევის საჭიროება.

რას ითხოვდა მოსარჩელე?რას ითხოვდა მოსარჩელე?

მოსარჩელე ითხოვდა, რომ დროებითი განჩი
ნების საფუძველზე სასამართლოს დაევალებინა 
საქართველოს მთავრობისა და ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთე
ლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
სთვის, რომ კომუნიკაციის სირთულეებისა და ქცე
ვის დარღვევის მქონე შშმ პირებისთვის სტომატო
ლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფის ახალი 
სერვისის შექმნამდე 30დღიანი მოცდის ვადის 
გარეშე დააფინანსონ აუცილებელი სტომატოლო
გიური მომსახურება, რომელიც შშმ პირს ზოგადი 
ანესთეზიის ე.წ. ნარკოზის საშუალებით უნდა ჩაუ
ტარდეს.

რა მტკიცებულებებზე გაამახვილა   რა მტკიცებულებებზე გაამახვილა   
სასამართლომ ყურადღება?სასამართლომ ყურადღება?

 › შშმ პირებისა და მათი ოჯახების სოციალურ 
ეკონომიკური მდგომარეობა;

 › ჯანდაცვის სამინისტროს საყოველთაო ჯანდა
ცვისა და სხვა პროგრამები;

 › თანხის დაზოგვის მიზნით შშმ პირთა ოჯახების 
ქცევა, რომელიც გავლენას ახდენს აღნიშნულ 
პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე; 

 › საქართველოს მასშტაბით იმ სტომატოლოგიური 
კლინიკების მცირე რაოდენობა (3), რომელიც 
ზოგადი ანესთეზიი სტომატოლოგიურ მომსახუ
რებას უწევს შშმ პირებს;

  
  
  

რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია 

სასამართლომ დადგენილად?სასამართლომ დადგენილად?

სასამართლოს შეფასებით, დავას არ იწვევდა ის 
ფაქტები, რომ: შშმ პირებს და მათ ოჯახებს მძიმე 
სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა აქვთ 
და მათთვის ჯანმრთელობის სერვისები ფინან
სდება „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 
პროგრამით“. 

ჯანდაცვის სამინისტროს არცერთი პროგრამით 
არ ფინანსდება შშმ პირებისა და ბავშვების სტო
მატოლოგიური მომსახურება, მათ შორის მძიმე 
ტკივილის შემსუბუქების მიზნით.

ვინაიდან შშმ პირთა ოჯახებს არ გააჩნიათ ზო
გადი ანესთეზიის ე.წ. ნარკოზის გაკეთების ფინან
სური რესურსი, ისინი ხშირად ელიან რამდენიმე 
კბილის დაზიანებას, რათა თანხის დაზოგვის მიზ
ნით მოხდეს მათი ერთობლივი მკურნალობა ან 
საერთოდ ვერ ახერხებენ მკურნალობას. 

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კო
დექსის 31ე მუხლის შესაბამისად, განცხადების 
საფუძველზე სასამართლოს სარჩელის აღძვსასამართლოს სარჩელის აღძვ
რამდე შეუძლია დავის საგანთან დაკავშირებით რამდე შეუძლია დავის საგანთან დაკავშირებით 
მიიღოს დროებითი განჩინება,მიიღოს დროებითი განჩინება, როდესაც არსე
ბობს საშიშროება, რომ არსებული მდგომარეობის 
შეცვლით ხელი შეეშლება განმცხადებლის უფლე
ბის რეალიზაციას. დროებითი განჩინების გამოყე
ნება დასაშვებია ასევე სადავო სამართლებრივი 
ურთიერთობის წინასწარი მოწესრიგებისთვის, თუ 
ეს მოწესრიგება აუცილებელია მნიშვნელოვანი 
ზიანის, არსებული საფრთხის ან სხვა საფუძვლის 
გამო. 

დროებითი განჩინება ემსახურება რეალური დროებითი განჩინება ემსახურება რეალური 
აღსრუ  ლებისთვის მოსალოდნელი დაბრკოაღსრუ  ლებისთვის მოსალოდნელი დაბრკო
ლების თავიდან აცილებას.ლების თავიდან აცილებას. განმცხადებლის მიერ 
მითითებული გარემოებების საფუძველზე სასა
მართლოს უნდა შეექმნას რწმენა, რომ დროე
ბითი განჩინებით, უზრუნველყოფის ღონისძიების 
გამოყენების გარეშე გაძნელდება ან შეუძლებელი 
გახდება გადაწყვეტილების აღსრულება. 
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„ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მე11 მუხლით 
გარანტირებულია ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის 
უფლება. ბავშვს აქვს უფლება, მისი ჯანმრთე
ლობა უმაღლესი სტანდარტით იყოს დაცული; 
სახელმწი ფო ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვის 
უფლებას იცავს ბავშვის ფიზიკური და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწ
ვდომობის უზრუნველყოფით. 

„შშმ პირთა უფლებების კონვენციის“ ხე ლმომწერი 
სახელმწიფოები იღებენ ვალდებულებას, რომ მი
იღებენ ყველა შესაბამის ზომას შშმ პირთა ჯანდა
ცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნ
ველსაყოფად, უზრუნველყოფენ მათ უშუალოდ 
შეზღუდული შესაძლებლობის გამო აუცილებელი 
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებით, მათ შორის 
ადრეული დიაგნოსტიკით, შესაბამის შემთხვე
ვებში – კორექციითა და მომსახურებით, რომლის 
მიზანია შემდგომი შეზღუდულობის მინიმუმამდე 
დაყვანა და პრევენცია, მათ შორის, ბავშვებსა და 
მოხუცებში.

აქედან გამომდინარე, შშმ ბავშვისთვის მასზე 
მორგებული სამედიცინო მომსახურების უზრუნვე
ლყოფა სახელმწიფოს ვალდებულებას წარმოა
დგენს. 

სასამართლო მიუთითებს „საქართველოს მთა
ვრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და 
საქმი ანობის წესის“ შესახებ საქართველოს კა
ნონზე, რომლის მიხედვითაც მთავრობა ქმნის „შშმ მთავრობა ქმნის „შშმ 
პირთა უფლებების კონვენციის“ იმპლემენტაციაზე პირთა უფლებების კონვენციის“ იმპლემენტაციაზე 
პასუხისმგებელ კომიტეტს, ამტკიცებს შშმ პირთა პასუხისმგებელ კომიტეტს, ამტკიცებს შშმ პირთა 
უფლებების იმპლემენტაციის ხელშემწყობ სტრაუფლებების იმპლემენტაციის ხელშემწყობ სტრა
ტეგიას და ზედამხედველობს მის შესრულებას. ტეგიას და ზედამხედველობს მის შესრულებას. 
ამრიგად, შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამის 
დამტკიცების ვალდებულება აქვს საქართველოს 
მთავრობას. 

აქედან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, 
რომ სადავო სამართლებრივი ურთიერთობის 
წინასწარი მოწესრიგება, შშმ პირების უფლების 
დაცვის უზრუნველყოფის აუცილებელ საშუალე
ბას წარმოადგენს, რომელიც მისი ჯანმრთელო
ბის გაუმჯობესებაზე იქნება ორიენტირებული.  

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

საქართველოს კანონმდებლობისა და სახელმწი
ფოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებუ
ლებების გათვალისწინებით,სასამართლომ და
სა ბუ თებულად მიიჩნია მოსარჩელის მოთხოვნა 
და მიიღო დროებითი განჩინება, რომლითაც 
საქართველოს მთავრობას დაევალა ისეთი მექა
ნიზმის შექმნა, რომელიც გამონაკლისის გარეშე 
დაუყოვნებლივ დააფინანსებს ყველა შემთხვევას, 
როდესაც არსებობს ქცევითი გამოწვევების ან/და 
კომუნიკაციის სირთულის მქონე შშმ პირებისთვის 
ზოგადი ანესთეზიით ე.წ. ნარკოზით სტომატოლო
გიური მომსახურების გაწევის საჭიროება. 

ამასთან, განმცხადებელს განესაზღვრა 10დღი ანი 
ვადა სარჩელის აღძვრისთვის.


