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უკვე მეხუთე წელია, საქართველოში არასრულწლოვანთა განრიდებისა დამედიაციის პრ

ოგრამა მოქმედებს. საგრძნობლად გაიზარდა მისი მოქმედების არეალიდა დანაშაულის კ

ატეგორიები, ასევე გაიზარდა მასში ჩართულ არასრუწლოვანთარაოდენობა. დღეს 

კი დაინტერესებული მხარეები განრიდების გამოყენებისუფლებამოსილ პირთა წრის გაფ

ართოებაზეც საუბრობენ.  

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა 2010 წლის ნოემბერში 

ამოქმედდა, 19 ნოემბერს კი სისხლისსამართლებრივ 

პასუხისმგებლობას პირველი არასრულწლოვანი განარიდეს. იმ 

დროიდან დღემდე პროკურატურამ “ერთი შანსი” 810 

არასრულწლოვანს მისცა. 

თუკი 14-18 წლის პირს ბრალად ნაკლებად მძიმე ან მძიმე 

დანაშაულის ჩადენა ედება, წარსულში ნასამართლევი არ ყოფილა და 

საკუთარ ქმედებას ნანობს, შესაძლოა, მასთან განრიდება გამოიყენონ - 

მის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდება, საქმე 

სასამართლომდე არ მივა, შესაბამისად, მას ნასამართლეობა არ ექნება. 

სანაცვლოდ მას მთელი რიგი პირობების შესრულება მოუწევს. 

განრიდება დღემდე პროკურატურის დისკრეციული უფლებაა. 

http://www.liberali.ge/ge/liberali/articles/125019/


თუმცა ევროპის ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ავსტრიაში, რომლის 

ანალოგითაც პროგრამის ქართული ვერსია შეიქმნა, განრიდება 

სასამართლოს ეტაპზეც ხდება. თუკი მოსამართლე მიიჩნევს, რომ 

პროკურატურას განრიდება უნდა გამოეყენებინა და არ გამოიყენა, 

მაშინ ამას თავად აკეთებს. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ეკატერინე 

გაბრიჩიძე უშუალოდ არასრულწლოვნების საქმეებზე 2015 წლიდან 

მუშაობს. მას თავად ჰქონდა საქმე, სადაც არასრუწლოვანი 

განრიდებისთვის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა, მაგრამ 

პროკურატურამ მას ეს შანსი არ მისცა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ 

დაზარალებული განრიდების წინააღმდეგი იყო.   

მოსამართლის შეფასებით, ცუდი არ იქნება, თუ არასრულწლოვანთა 

განრიდების უფლებამოსილება სასამართლოსაც ექნება. მიუხედავად 

იმისა, რომ დღეს ის ამის საჭიროებას ვერ ხედავს, რადგან მიიჩნევს, 

რომ პროკურორები პროგრამას ხშირად იყენებენ, ფიქრობს, რომ 

სასამართლოსათვის ამ უფლების მინიჭება უფრო დადებით შედეგს 

მოიტანს, ვიდრე უარყოფითს. 

არასრულწლოვანთა კოდექსის ამოქმედების შემდეგ მათ საქმეებს 

სპეციალიზებული მოსამართლეები და პროკურორები განიხილავენ. 

ისინი მედიატორთან და სოციალურ მუშაკთან თანამშრომლობით 

თითოეული არასრუწლოვნის საქმეს განიხილავენ. ამიტომ ეკატერინე 

გაბრიჩიძე ფიქრობს, რომ განრიდების პროგრამაში ცვლილებების 

შეტანასა და მის ამოქმედებას დიდი დრო არ დასჭირდება. 

მოსამართლე ვერც განრიდებასა და საქმეების გადატვირთულობას 

შორის ხედავს კავშირს. 

“თუკი მოსამართლეს განრიდების გამოყენება მხოლოდ იმ საქმეებზე 

შეეძლება, რომელიც სასამართლოში შემოდის, მათი წილი ძალიან 

მცირე იქნება და შესაბამისად, ეს გადატვირთულობას არ გამოიწვევს”, 

- განმარტავს ეკატერინე გაბრიჩიძე. 

იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის 

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მენეჯერი ლადო 

ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ დღეს პროკურატურა პროგრამას 

ძალიან ხშირად იყენებს და იმ შემთხვევების რიცხვი, როცა 



პროკურატურას განრიდების გამოყენება შეეძლო და არ გამოიყენა, 

ძალიან მცირეა. თუმცა სწორედ ამ მცირე საქმეების გამო არ 

ეწინააღმდეგება ის სასამართლო განრიდებას, რადგან მიიჩნევს, რომ 

ეს პროკურატურისთვის გარკვეული კონტროლის მექანიზმი იქნება. 

“ვერავინ იმუშავებს იდეალურად. შესაძლებელია ისეც მოხდეს, რომ 

პროკურატურიდან საქმე “გაიპაროს”. ამისგან თავის დაზღვევა იქნება 

ის, რომ სასამართლომაც გამოიყენოს განრიდება”, - ამბობს 

ჯავახიშვილი. 

პროგრამის მენეჯერი სასამართლო განრიდების უარყოფით 

მხარეებზეც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ პროგრამის უპირველესი 

მიზანი ფორმალური პროცესისგან არასრუწლოვნის მაქსიმალურად 

ადრე ჩამოშორებაა. სასამართლო განრიდების შემთხვევაში კი მას ამ 

პროცესების გავლა მაინც მოუწევს, რაც შესაძლოა, დამატებითი 

სტრესი იყოს მისთვის. თუმცა თუკი არასრულწლოვანს არჩევნის 

გაკეთება სასჯელაღსრულების დაწესებულებასა და სასამართლო 

განრიდებას შორის უწევს, ცხადია ეს უკანასკნელი უმჯობესია. 

თუკი პროგრამაში ცვლილებები შევა და განრიდების 

უფლებამოსილება სასამართლოსაც გადაეცემა, ლადო ჯავახიშვილის 

ვარაუდით, პროგრამის განსახორციელებლად დამატებითი რესურსი 

იქნება საჭირო, მომზადებას კი ერთი წელი მაინც დასჭირდება. მით 

უფრო იმ ფონზე, რომ არასრულწლოვანთა კოდექსის ამოქმედების 

შემდეგ განრიდება 18-21 წლის პირებსაც შეეხებათ და ამით საქმეების 

რაოდენობა, შესაძლოა, მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. 

“თუმცა შეუძლებელი არაფერია. ყველაზე კარგი იქნება, თუ 

პოლიციას ექნება შესაბამისი უფლებამოსილება და 

არასრულწლოვნების საქმე პროკურატურამდე არც მივა. მაგრამ 

ყველაფრით ერთიანად ვერ დაიწყებ, რაღაცით უნდა დაიწყო და მერე 

განავცრო, განავითარო”,- აღნიშნავს ლადო ჯავახიშვილი. 

თუკი პარლამენტი არასრუწლოვანთა კოდექსს დაამტკიცებს, იგი 

2016 წელს ამოქმედდება. შესაბამისად, ნების შემთხვევაში, 

იუსტიციის სამინისტროს განრიდების პროგრამაში ცვლილებების 

შესატანად საკმარისი დრო აქვს. 
 


