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1. შესავალი 

1.1. განრიდება-მედიაციის პროგრამის მოკლე დახასიათება 

განრიდება-მედიაციის პროგრამა ქართულ ფორმალურ სამართალში აღდგენითი 

მართლმსაჯულების ელემენტის შემოტანის პირველი და წარმატებული მცდელობა გახლდათ. 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა ქართულ კანონმდებლობაში 2010 წელს 

ჩნდება. აღნიშნული პროგრამა 2010-2015 წლებში ვრცელდებოდა კანონთან კონფლიქტში მყოფ 

არასრულწლოვანზე. 2016 წლიდან კი განრიდება-მედიაციის პროგრამა საშუალებას აძლევს 21 

წლამდე ასაკის პირს, რომელმაც ჩაიდინა ნაკლებად მძიმე და მძიმე კატეგორიის დანაშაული, არ 

არის ნასამართლევი, წარსულში განრიდებული და აღიარებს მის მიერ ჩადენილ ქმედებას, 

განრიდებული იქნას სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან. ამასთან, განრიდება-

მედიაციის პროგრამა, ხელს უწყობს სამართლიანობის აღდგენას, რეციდივის თავიდან 

აცილებას და მოზარდის კანონმორჩილ პიროვნებად ჩამოყალიბებას. 

წარმოადგენდა რა სრულიად ახალ ინსტიტუტს ქართული სამართლებრივი სივრცისთვის, 

განრიდება-მედიაციის პროგრამა დაინერგა ეტაპობრივად - 2010 წლის 15 ნოემბერს თბილისში, 

მოგვიანებით ქუთაისში, რუსთავში და ბათუმში. პირველი არასრულწლოვანი იმავე წელს - 19 

ნოემბერს თბილისში იქნა განრიდებული. განრიდება-მედიაციის პროგრამა ეტაპობრივად 

დაინერგა სხვა ტერიტორიულ ერთეულებშიც. 2011 წლის ნოემბერში დაემატა 2 ქალაქი: გორი 

და სამტრედია, ხოლო 2012 წლის თებერვალში - 9 ახალი ქალაქი: მცხეთა, კასპი, გარდაბანი, 

წყალტუბო, ტყიბული, ბაღდათი, ხონი, ვანი და ქობულეთი.2013 წლის აპრილში პროგრამა 

ამოქმედდა დამატებით შემდეგ 25 ქალაქში: ხაშური, ქარელი, დუშეთი, ახალგორი, თიანეთი, 

ყაზბეგი, მარნეული, თეთრიწყარო, წალკა, გურჯაანი, ყვარელი, ლაგოდეხი, თელავი, ახმეტა, 

სიღნაღი, დედოფლისწყარო, საგარეჯო, ზუგდიდი, წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, ფოთი, ხობი, სენაკი, 

აბაშა და მარტვილი. ამავე წელს პროგრამა ეტაპობრივად გავრცელდა საქართველოს სხვა 

ტერიტორიაზე და დღეს უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს. 

რატომ არის მნიშვნელოვანი განრიდება-მედიაციის პროგრამა, რატომ აწესებს კანონმდებლობა 

ვალდებულებას კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის მიმართ პრიორიტეტულად მოხდეს 

განრიდების გამოყენების შესაძლებლობის განხილვა? იმიტომ, რომ: განრიდებისა და მედიაციის 

პროგრამა არასრულწლოვნისთვის წარმოადგენს ერთ შანსს, გარკვეული პირობების 

შესრულების სანაცვლოდ განაგრძოს ცხოვრება ნასამართლობის, სასჯელის გარეშე, დაიწყოს 

კანონმორჩილი ცხოვრება და გადადგას ნაბიჯი წარმატებული მომავლისკენ. პროგრამა 

ეფექტური საშუალებაა არასრულწლოვნის მართლშეგნების ხელშეწყობის, მისი 

რესოციალიზაციისა და დაზარალებულის დაკმაყოფილების თვალსაზრისით. განრიდება და 

მედიაცია ეყრდნობა აღდგენით მართლმსაჯულების კონცეფციას, რომელიც მაქსიმალურად 

ითვალისწინებს დამნაშავისა და დაზარალებულის ინტერესებს, მიმართულია დანაშაულის 

პრევენციაზე და ზრუნავს საზოგადოების, როგორც მთლიანობის გაჯანსაღებაზე. 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: 

 ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური ხელშეწყობა; 

 ნებაყოფლობითობა; 
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 პროპორციულობა; 

 კონფიდენციალურობა; 

 სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა; 

 არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესის გათვალისწინება. 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა უკვე ჩამოყალიბდა მყარ სამართლებრივ 

ინსტიტუტად, რომელიც მე-9 წელია არსებობს. პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების, წამოჭრილი 

პრობლემების კვალდაკვალ მან განვითარების საკმაოდ საინტერესო ეტაპები გაიარა. 

ცვლილებები შეეხო შემდეგ საკითხებს: 

 2014 წლიდან განრიდების გამოყენება ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულთან 

ერთად შესაძლებელი გახდა მძიმე კატეგორიის დანაშაულზეც; 

 პრაქტიკის სრულყოფილი ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთილი პრობლემების 

შედეგად  იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 1 თებერვლის №120 ბრძანებით,  

დეტალურად გაიწერა განრიდებისა და განრიდება მედიაციის პროცედურები და 

განრიდების პროცესში მონაწილე პირების მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილების 

მიღების ვადები; 

 გაიზარდა მედიატორის როლი დაზარალებულთან კომუნიკაციაში განრიდების 

პროცესის დაწყების ეტაპზევე;  

 დაიხვეწა და უფრო სრულყოფილი გახდა განრიდებისა და განრიდება-მედიაციის 

ხელშეკრულების ფორმები, რომელიც დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდის 

არასრულწლოვნის მონაცემების, მის მიერ ჩადენილი ქმედების, მხარეთა უფლება-

მოვალეობების, განრიდების პირობების, მოქმედების ვადისა და ხელშეკრულების 

დარღვევის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგების შესახებ; 

 2016 წელს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით განრიდება-მედიაციის 

მოქმედების ფარგლები  გაფართოვდა პირთა წრის მიხედვით და გარდა 

არასრულწლოვნებისა, პროგრამაში 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირების ჩართვაც 

შესაძლებელი გახდა. 

1.2. განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზის საფუძველი და მიზანი 

საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მარეგულირებელი ნებისმიერი მექანიზმის წარმატებით 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია ვიცოდეთ გამოწვევები, ამ მექანიზმის ფუნქციონირების 

დროს გამოვლენილი იქნეს პრობლემები, შემუშავდეს ინდიკატორები, რომლებიც გაზომავენ 

მის ხარისხს. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია ეფექტიანი და სისტემატური მონიტორინგის 

გზით, რომლის შედეგების ანალიზსაც გარკვეულ შედეგებამდე მივყავართ. სწორედ ამ მიზნით, 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა 

და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მიერ 

შემუშავებული იქნა განრიდება-მედიაციის პროგრამის მონიტორინგის მექანიზმი, რომელიც 

2019 წლის დასაწყისისთვის გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ადგილობრივი ექსპერტის 

მონაწილეობით დაიხვეწა. აღნიშნული მონიტორინგის ფარგლებში ხდება განრიდების 

თითოეული სისხლის სამართლის საქმის შესწავლა და კონკრეტული მონაცემების შეგროვება. 

მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ანალიტიკური სამმართველოს მიერ ყოველწლიურად, 

ხდება პროგრამის ანალიზი, რაც საშუალებას გვაძლევს წარმოვადგინოთ განრიდებულ 
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არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე პირთა ზოგადი მაჩვენებელი, განვსაზღვროთ ამ 

მაჩვენებლის დინამიკა წინა წლებთან შედარებით და შევადაროთ განრიდების მაჩვენებელი 

დევნის დაწყების მაჩვენებელს. 

გარდა ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავებისა ანალიზის მიზანია გამოვლენილი 

ხარვეზების საფუძველზე შემუშავებული იქნეს რეკომენდაციები, რომლებიც პროკურორებს 

არსებული პრობლემების დაძლევასა და საქმიანობის გაუმჯობესებაში დაეხმარებათ. 

შემუშავებული რეკომენდაციები აქცენტებს სწორედ პრაქტიკული ხასიათის საკითხების სწორ 

გადაწყვეტაზე აკეთებენ. ამდენად, განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი საშუალებას 

გვაძლევს განისაზღვროს ის ღონისძიებები, რომელთა განხორციელება აუცილებელია 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის ეფექტურობის უზრუნველყოფისთვის მომდევნო საანგარიშო 

პერიოდის მანძილზე. 

ზემოაღნიშნულთან ერთად, ანალიზის შედეგად გამოკვეთილი პრობლემები ასევე განიხილება 

მულტიდისციპლინარულ შეხვედრებზე, რომელიც პერიოდულად იმართება პროკურორთა, 

ადვოკატთა, მოსამართლეთა, სოციალურ მუშაკთა და მედიატორთა მონაწილეობით. მსგავსი 

შეხვედრები 2019 წლის დეკემბრის თვეში ყველა რეგიონში გაიმართა. 

1.3. განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზის საანგარიშო პერიოდი, პროგრამის 

შეფასების კრიტერიუმები და მეთოდოლოგია 

ქვემოთ წარმოდგენილ ანალიზში დამუშავებულია 2019 წლის საერთო მონაცემები 

სტრუქტურული ერთეულების, დანაშაულთა კატეგორიებისა და სახეების მიხედვით. 

აღნიშნული პერიოდის მონაცემები კი შედარებულია წინა წლების ანალოგიურ მაჩვენებელს, 

რაც საშუალებას გვაძლევს დინამიკაში დავინახოთ სტატისტიკური ინფორმაციის 

ცვალებადობა, განვსაზღვროთ ტენდენციები და სამომავლო ნაბიჯები. 

ანალიზის განხორციელებისას მონაცემების დამუშავება მოხდა შემდეგი კრიტერიუმების 

მიხედვით: 

 განრიდების საერთო მაჩვენებელი თვეების მიხედვით; 

 განრიდებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის თანაფარდობა; 

 მედიაციის მაჩვენებელი; 

 განრიდებულ პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის სახე და კატეგორია; 

 განრიდებულ პირთა მაჩვენებელი გენდერული ნიშნის მიხედვით; 

 განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულების მოქმედების ვადები; 

 განრიდების პროცესში ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღების დროულობა; 

 განრიდების მიზნით სასამართლოდან საქმეთა დაბრუნების მაჩვენებელი; 

 ხელშეკრულების პირობები; 

 საანგარიშო პერიოდში ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევები და რეციდივი. 

აღნიშნული კრიტერიუმების საფუძველზე ხორციელდება განრიდება-მედიაციის პროგრამის 

შედეგების როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი კვლევა შედარებითი ანალიზის 

საფუძველზე. 
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1.5. განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზის შედეგები 

2019 წლის მონაცემების ანალიზის შედეგად: 

 დადგინდა იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა ჩართვაც მოხდა არასრულწლოვანთა 

განრიდება-მედიაციის პროგრამაში;  

 განისაზღვრა რა სახისა და კატეგორიის დანაშაულებზე მოხდა განრიდების გამოყენება;  

 განისაზღვრა როგორია, დაზარალებულთა ჩართულობის დონე განრიდების პროცესში 

და მედიაციის მაჩვენებელი;  

 გაანალიზდა განრიდების პროცესის მიმდინარეობა - განისაზღვრა დანაშაულის 

ჩადენიდან, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძვლების გამოკვეთიდან, 

არასრულწლოვანთან გასაუბრებიდან რამდენ ხანში ხდება განრიდების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება;  

 განრიდების ხელშეკრულების გაფორმებიდან რამდენ ხანში ხდება განრიდებული პირის 

მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან შეწყვეტის დადგენილების 

გამოტანა;  

 ძირითადად რა ვადით იდება განრიდების ხელშეკრულებები და როგორია მათი 

დარღვევის მაჩვენებელი;  

 განისაზღვრა განრიდებამდე დევნის დაწყების მაჩვენებელი და სასამართლოდან 

განრიდების მიზნით დაბრუნებულ საქმეთა რაოდენობა. 

ზემოაღნიშნული ინფორმაციით შეჯამდა განრიდება-მედიაციის პროგრამის მიმდინარეობის 

2019 წლის შედეგები. 
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2. 2019 წლის განრიდება-მედიაციის საერთო სტატისტიკური მონაცემები 

2.1. არასრულწლოვანთა წესით განრიდებულთა საერთო მაჩვენებელი 

განრიდება-მედიაციის პროგრამაში კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა და 18-

დან 21 წლამდე ასაკის პირთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა იქნა ჩართული. 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის 

ამოქმედებიდან დღემდე (2010-2019 

წლები) სულ არასრულწლოვნის წესით 

განრიდებული არასრულწლოვნისა და 18-

დან 21 წლამდე ახალგაზრდის 

მაჩვენებელი 4428-ია. სწორედ ამ 

რაოდენობის მოზარდსა და ახალგაზრდას 

მიეცათ შესაძლებლობა განრიდება-

მედიაციის პროგრამის ფარგლებში 

ესარგებლათ სხვა და სხვა 

სარეაბილიტაციო პროგრამებით და 

გამოეყენებინათ ერთი შანსი - დაეწყოთ 

ცხოვრება სუფთა ფურცლიდან. 

არასრულწლოვნის წესით 

განრიდებულთა საერთო რაოდენობიდან 

2910 არასრულწლოვანია, ხოლო 1518 18-

დან 21 წლამდე ასაკის პირია. 

2010-2019 წლებში არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა განრიდების 

მაჩვენებელი წლების მიხედვით ასეთია. 

 

2

81

125

331

203

297

462 475
497

437

322

436
400

360

2010 წელი 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი

არასრულწლოვანთა წესით განრიდებულ პირთა სტატისტიკა წლების მიხედვით

არასრულწლოვანი 18-21 წლის

არასრულწლოვანი

2910 (66%)

18-დან 21 

წლამდე ასაკის 

პირი

1518 (34%)

2010-2019 წლებში სულ არასრულწლოვნის 

წესით განრიდებულ პირთა მაჩვენებელი 

სულ განრიდებული არასრულწლოვანი და 

18-დან 21 წლამდე ასაკის 4428 პირი              
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როგორც გრაფიკიდანაც ჩანს 2010-2019 წლებში განრიდებულ პირთა მაჩვენებელი 

სტაბილურად მზარდია. განრიდების მაჩვენებლის მკვეთრი კლება, მხოლოდ 2014 წელს 

დაფიქსირდა,რაც განპირობებული იყო 2013 წლის დეკემბრის თვეში სისხლის სამართლის 

კოდექსის 2381 მუხლში განხორციელებული ცვლილებით, რომლითაც აღნიშნული ქმედების 

დეკრიმინალიზაცია მოხდა (2013 წელს განრიდებული 331 პირიდან 209 მათგანი განრიდებული 

იყო სწორედ ამ მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის). 

ოდნავ შემცირებულია განრიდების მაჩვენებელი 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით. თუმცა 

ქვემოთ სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელთან განრიდების თანაფარდობის 

განხილვისას, ვნახავთ, რომ შემცირებულია ბრალდებულ და განრიდებულ არასრულწლოვანთა 

საერთო რაოდენობაც, რაც არა განრიდების გამოყენების შემცირებაზე, არამედ 

არასრულწლოვანთა (14-18 წლის) მიერ ჩადენილი დანაშაულის კლებაზე მიუთითებს. 

2.2. განრიდებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის თანაფარდობა 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მე-8 მუხლი, რომელიც არასრულწლოვანთა 

მიმართ ყველაზე მსუბუქი საშუალებისა და ალტერნატიული ზომის  გამოყენების 

პრიორიტეტულობას ეხება, ხაზგასმით მიუთითებს, რომ „არასრულწლოვნის მიმართ, პირველ 

რიგში, განიხილება განრიდების ან აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიების გამოყენების 

შესაძლებლობა და ფასდება, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებასა და 

სასჯელის გამოყენებაზე უკეთ უზრუნველყოფს თუ არა განრიდება ან ღონისძიება 

არასრულწლოვნის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციას და ახალი დანაშაულის თავიდან 

აცილებას.“ ამ პრინციპის ეფექტიანი რეალიზების მიზნით პროკურორი 21 წლამდე ასაკის 

პირის მიმართ პრიორიტეტულად ყოველთვის  განრიდების გამოყენების შესაძლებლობას 

განიხილავს. თუ 21 წლამდე ასაკის პირი აკმაყოფილებს განრიდების გამოყენებისთვის 

სავალდებულო კანონით დადგენილ ფორმალურ პირობებს პროკურორი მსჯელობს 

განრიდების გამოყენების მიზანშეწონილობაზე. თუ პროკურორი თვლის, რომ პირობების 

დაკმაყოფილების მიუხედავად პირმა არ უნდა ისარგებლოს განრიდების პროგრამით, მან ეს 

უნდა დაასაბუთოს განრიდებაზე უარის თქმის ოქმში და აუხსნას კანონთან კონფლიქტში მყოფ 

პირს, რატომ ეუბნება უარს ისარგებლოს კანონით გათვალისწინებულ გარანტიაზე, რა არის ის 

გარემოებები, რომელთა არსებობის გამო არ არის მიზანშეწონილი განრიდების პროგრამაში 

არასრულწლოვნისა და 21 წლამდე ახალგაზრდის ჩართვა. აღნიშნული უზრუნველყოფს 

პროკურორის მიერ დისკრეციული უფლებამოსილების დაუსაბუთებელ განხორციელების 

თავიდან აცილებას. შესაბამისად, განრიდების რაოდენობრივ მაჩვენებელთან ერთად, 

აუცილებელია განისაზღვროს მართლმსაჯულების სფეროში მოხვედრილი პირებიდან 

რამდენის მიმართ იქნა გამოყენებული განრიდება და რამდენის მიმართ განხორციელდა 

სისხლისსამართლებრივი დევნა. სწორედ ეს თანაფარდობა განსაზღვრავს რეალურად 

რამდენად პრიორიტეტულად ხდება 21 წლამდე ასაკის პირთა მიმართ განრიდების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება. ამასთან, განრიდების მაჩვენებლის კლებასა თუ მატებაზე სწორედ 

დევნადაწყებულ და განრიდებულ არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში, 

განრიდების ხვედრითი წილით შეიძლება მსჯელობა. 

ვნახოთ როგორია 2019 წელს განრიდებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

თანაფარდობა არასრულწლოვანთა მიმართ. 
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როგორც გრაფიკიდანაც ჩანს 2019 წელს არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი 

დევნის მაჩვენებელი მხოლოდ 43%-ია. განრიდების რაოდენობის შემცირებასთან ერთად 

შემცირებულია არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

მაჩვენებელიც. თუ 2018 წელს განრიდებულ და დევნადაწყებულ არასრულწლოვანთა საერთო 

რაოდენობა 848 გახლდათ და მცირედი მაჩვენებლით არასრულწლოვანთა (14-18 წლის) მიერ 

ჩადენილი დანაშაულის მატება შეინიშნებოდა, 2019 წელს განრიდებულ და დევნადაწყებულ 

არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობა 767-ია. ამდენად, არასრულწლოვანთა (14-18 წლის) 

მიერ ჩადენილი დანაშაული 2019 წელს, 2018 წელთან შედარებით შემცირებულია 81 

ერთეულით.2019 წელს არასრულწლოვანთა განრიდების რაოდენობრივი მაჩვენებლის 

შემცირების მიუხედავად, განრიდების პროცენტული მაჩვენებელი ბრალდებულ და 

განრიდებულ არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით  შემცირდა მხოლოდ 

2%-ით. 
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331
203

296
462 475 497 437

494

576

493 373

203 

(30%)

271 

(36%)

351 

(41%) 330

(43%)

2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 

2012-2019 წლებში არასრულწლოვანთა მიმართ განრიდებისა და 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი

განრიდება დევნა

20%

36%

29%

44%

70%
64%

59% 57%

2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 

განრიდებულ არასრულწლოვანთა პროცენტული მაჩვენებელი დანაშაულის ჩადენაში 

მხილებულ არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობიდან
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ზემოაღნიშნული მონაცემები ცხადყოფს, რომ განრიდების გამოყენების პრიორიტეტულობა 

კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დამდგარა. 2018 წელს ბრალდებული 351 არასრულწლოვნიდან 

ნახევარზე მეტი - 52%(184) ვერ აკმაყოფილებდა განრიდების გამოყენების პირობებს. 2019 წელს 

კი იმ 330 არასრულწლოვნიდან, რომელთა მიმართაც დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა 

177 (54%) ვერ აკმაყოფილებდა განრიდების გამოყენების კანონით დადგენილ მოთხოვნებს. 

დანარჩენი 153 არასრულწლოვნიდან ბრალდებულად ცნობამდე განრიდების პროცესი დაიწყო 

18-ის მიმართ, საიდანაც 6-მა ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში ჩაიდინა განმეორებითი 

დანაშაული და შეწყდა განრიდების პროცესი, 12-ის მიმართ კი ვერ მოხერხდა ხელშეკრულების 

გაფორმება, ვინაიდან 9 არასრულწლოვანმა განრიდების პროცესის დაწყების შესახებ 

დადგენილების გამოტანიდან ხელშეკრულების გაფორმებამდე ჩაიდინა განმეორებითი 

დანაშაული, 2 არასრულწლოვანთან ვერ მოხერხდა ხელშეკრულების პირობებზე შეთანხმება, 

ხოლო 1 შემთხვევაში ინდივიდუალური შეფასებით გამოკვეთილი რისკების შესაბამისად 

მიზანშეწონილად ჩაითვალა განრიდების 

პროცესის შეწყვეტა.  

ზემოაღნიშნულის თანახმად, 2019 წელს 

ბრალდებულიარასრულწლოვნებიდან 135-

ის მიმართ არსებობდა განრიდების 

გამოყენების შესაძლებლობა. თუ, 2019 

წელს განრიდებულ არასრულწლოვანთა 

რაოდენობას შევადარებთ იმ 

არასრულწლოვანთა რაოდენობას, 

რომლებიც საერთო ჯამში 

აკმაყოფილებდნენ განრიდების 

კრიტერიუმებს და პროკურორმა 

დისკრეციული უფლებამოსილებიდან 

გამომდინარე მიიღო 

სისხლისსამართლებრივი დევნის 

დაწყების გადაწყვეტილება, ვნახავთ რომ 

განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი 

საკმაოდ მაღალი - 76%-ია. 

საკმაოდ დაბალია განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირებთან 

მიმართებაში. 2019 წლის მონაცემებით 18-დან 21 წლამდე ასაკის 917 პირის მიმართ იქნა 

გამოტანილი დადგენილება ბრალდებულად ცნობის შესახებ, ხოლო როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ განრიდდა - 360. ამდენად, 18-დან 21 წლამდე ასაკის განრიდებულ და ბრალდებულ 

პირთა საერთო რაოდენობიდან განრიდების მაჩვენებელი მხოლოდ 28%-ია. 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირებში განრიდების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე მთელი რიგი 

გარემოებები ახდენს გავლენას. პირველ რიგში ამ ასაკის პირები ხშირად თავად აცხადებენ უარს 

პროგრამაში ჩართაზე, ამასთან რთულდება უკვე ზრდასრულის საჭიროებებზე მორგებული 

სერვისების მოძიება, რომელიც მას დაეხმარება არსებული პრობლემების დაძლევაში და 

მიმართული იქნება კონკრეტული შედეგისკენ. 

76% 24%

2019 წელს არასრულწლოვანთა მიმართ 

განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი იმ 

საქმეებთან მიმართებით სადაც 

განრიდების გამოყენების კანონით 

დადგენელი საფუძვლები არსებობდა -

სულ 572                                                         

განრიდება დევნა



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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2.3. არასრულწლოვანთა წესით განრიდებულთა სტატისტიკა თვეების მიხედვით 

განრიდების ტენდენციის განსაზღვრის მიზნით საინტერესოა 2019 წელს არასრულწლოვნის 

წესით განრიდებულთა სტატისტიკური მაჩვენებელი თვეების მიხედვით, რომელიც 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 

როგორც ვხედავთ განრიდებულთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2019 წელს ივნისში 

დაფიქსირდა. საკმაოდ მაღალია არასრულწლოვნის წესით განრიდების მაჩვენებელი 

თებერვალსა და აგვისტოშიც. არასრულწლოვნის წესით განრიდების ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი კი იანვრის თვეშია. 

ვინაიდან მკვეთრად განსხვავებული ტენდენციებით ხასიათდება არასრულწლოვნისა და 18-

დან 21 წლამდე ასაკის პირის განრიდება, ზემოაღნიშნული სტატისტიკური მონაცემების 

ასაკობრივ ჭრილში ნახვაც საინტერესო იქნება. 

 

როგორც გრაფიკიდანაც ჩანს ყველაზე მეტი არასრულწლოვანი განრიდებული იქნა ივლისში, 

ხოლო განრიდებულ არასრულწლოვანთა ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ფიქსირდება 

იანვარში. ყველაზე მეტი 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი განრიდებული იქნა ივნისში, ხოლო 

ყველაზე ცოტა - ივლისში. 

52
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2019 წელს სულ არასრულწლოვნის წესით განრიდებულთა სტატისტიკა თვეების 
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2019 წელს განრიდებულ არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა 

განრიდების სტატისტიკა თვეების მიხედვით

არასრულწლოვანი 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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2019 წელს  თვეების მიხედვით განრიდებულ არასრულწლოვანთა სტატისტიკას თუ 

შევადარებთ, ვნახავთ რომ განრიდების მაჩვენებელი მკვეთრად იმატებს ივლისში. დანარჩენ 

შემთხვევებში უმეტესად არასრულწლოვანთა განრიდების მაჩვენებელი შემცირებულია.  ასევე, 

ძირითადად კლებადია 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა განრიდების ყოველთვიური 

მაჩვენებელი 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით. 2017-2018 წლებში თვეების მიხედვით 

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე პირთა განრიდების დეტალური მაჩვენებელი 

მოცემულია გრაფიკებზე. 
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განრიდებულ არასრულწლოვანთა მაჩვენებელი თვეების მიხედვით 2017-2019 

წლებში



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
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ანალიტიკური სამმართველო 
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18-დან 21 წლამდე ასაკის პირების განრიდების მაჩვენებელი 2017-2019 წლებში 

თვეების მიხედვით



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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2.4. არასრულწლოვნის წესით განრიდებულთა მაჩვენებელი გენდერული ნიშნის 
მიხედვით 

როგორც წესი განრიდებულთა უმრავლესობა მამრობითი სქესისაა, რასაც მამრობითი სქესის 

მიერ დანაშაულის ჩადენის მაღალ მაჩვენებელს განაპირობებს.  

2018 წელს როგორც არასრულწლოვანთა, ასევე 18-დან 21 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში 86% 

განრიდებულებისა სწორედ მამრობითი სქესის იყო. 2019 წელსაც შენარჩუნებულია ტენდენცია - 

89% შემთხვევაში განრიდებულია 

მამრობითი სქესის 

არასრულწლოვანი, ხოლო 87% 

შემთხვევაში მამრობითი სქესის 

18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი. 

კერძოდ, 2019 წელს სულ 

განრიდებული: 

 437 არასრულწლოვნიდან 390 

მამრობითი სქესის, 47 - 

მდედრობითი სქესისაა; 

 360 განრიდებული 18-დან 21 

წლამდე ასაკის პირისგან 312 

მამრობითი სქესის, ხოლო 48 

მდედრობითი სქესისაა. 

 

2.5. არასრულწლოვნის წესით განრიდების მაჩვენებელი დანაშაულის კატეგორიებისა 

და დანაშაულთა ერთობლიობის მიხედვით 

არასულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის გამოყენება შესაძლებელია ნაკლებად 

მძიმე და მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე. საქართველოს არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების კოდექსის 38-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად: ”თუ არსებობს 

დასაბუთებული ვარაუდი, რომ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაული 

ჩაიდინა, პირველ რიგში, განიხილება განრიდების შესაძლებლობა.“ განრიდების სტატისტიკის 

წარმოება მნიშვნელოვანია დანაშაულის კატეგორიების მიხედვითაც. აღნიშნული მონაცემი 

განსაზღვრავს სავარაუდო რისკებს, იმ პირთა კატეგორიას, რომლებიც განრიდების პროგრამაში 

ერთვებიან. აღსანიშნავია, რომ განრიდება-მედიაციის პროგრამის ფუნქციონირების საწყის 

ეტაპზე მხოლოდ ნაკლებად მძიმე კატეგორიის ჩამდენ არასრულწლოვანთა განრიდება იყო 

შესაძლებელი, გამონაკლისს წარმოადგენდა ჯგუფურობის გამო ქმედების დამძიმება.   

საწყის ეტაპზე საკმაოდ დაბალი იყო მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე განრიდების გამოყენების 

მაჩვენებელი. თუმცა, განრიდების მექანიზმების დახვეწის შემდეგ მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულზე განრიდების მაჩვენებელმა მოიმატა. ბუნებრივია ბოლო პერიოდში განრიდების 

მაჩვენებლის ზრდასთან ერთად გაიზარდა მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩამდენ პირთა 

განრიდების მაჩვენებელიც. ამდენად, მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე განრიდების 

312 (87%)

390 (89%)

48 (13%)

47 (11%)
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განრიდებულთა მონაცემები სქესის მიხედვით

მამრობითი მდედრობითი
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მაჩვენებლის მატება არა ამ კატეგორიის დანაშაულის ჩადენის ზრდით, არამედ განრიდების 

მაჩვენებლის მატებითაა განპირობებული. 

2019 წელს არასრულწლოვნის 

წესით განრიდებული 797 პირიდან 

ნაკლებად მძიმე კატეგორიის 

დანაშაული ჩადენილი ჰქონდა 513 

პირს, ხოლო მძიმე კატეგორიის 

დანაშაული - 284 პირს. ამდენად, 

განრიდებულთა საერთო 

რაოდენობიდან 64% შემთხვევაში 

განრიდება განხორციელდა 

ნაკლებად მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულზე, ხოლო 36% 

შემთხვევაში მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულზე. 2018 წელთან 

შედარებით მომატებულია 

განრიდების გამოყენების 

მაჩვენებელი მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულზე. 2018 წელს 

განრიდებულთა საერთო 

რაოდენობიდან ნაკლებად მძიმე 

კატეგორიის დანაშაულზე 

განრიდდა 68%, ხოლო მძიმე 

კატეგორიის დანაშაულზე - 32%. 

საერთო მაჩვენებლისგან სრულიად განსხვავდება განრიდების გამოყენების სტატისტიკური 

ინფორმაცია დანაშაულის კატეგორიების მიხედვით არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირთა მიმართ. 2019 წელს: 

 437 არასრულწლოვნიდან 

240 (55%) განრიდებული იქნა 

ნაკლებად მძიმე დანაშაულის 

ჩადენისთვის, ხოლო 197 (45%) - 

მძიმე კატეგორიის დანაშაულის 

ჩადენისთვის. 

 360 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირიდან 273 (76%) 

განრიდებული იქნა ნაკლებად 

მძიმე დანაშაულის ჩადენისათვის, 

ხოლო 87(24%) - მძიმე 

კატეგორიის დანაშაულის 

ჩადენისათვის. 

273 (76%)

240 (55%)

87 (24%)

197 (45%)

18-21 წლის

არასრულწლოვანი

2019 წელს არასრულწლოვნის წესით განრიდების 

მაჩვენებელი დანაშაულის კატეგორიების 

მიხედვით

ნაკლებად მძიმე მძიმე

513

284

606

291

ნაკლებად მძიმე 

- 64%

მძიმე - 36% ნაკლებად მძიმე 

- 68%

მძიმე - 32%

2019 წელს განრიდებული - 797 2018 წელს განრიდებული - 897

2018-2019 წლებში არასრულწლოვნის წესით 

განრიდებულთა მაჩვენებელი დანაშაულის 

კატეგორიის მიხედვით
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როგორც ვხედავთ მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულზე განრიდების 

გამოყენების მაჩვენებელი 18-დან 21 

წლამდე ასაკის პირთა მიმართ, 

მკვეთრად აღემატება 

არასრულწლოვანთა მიმართ მძიმე 

კატეგორიის დანაშულზე განრიდების 

მაჩვენებელს. 2018 წელს 2017 წელთან 

შედარებით მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულზე არასრულწლოვანთა 

განრიდების მაჩვენებელი 6%-ით 

შემცირდა, ხოლო 2019 წელს კი კვლავ 

დაფიქსირდა არასრულწლოვანთა 

მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე 

განრიდების მატება 5%-ით. 18-21 

წლამდე ასაკის პირთა მძიმე 

კატეგორიის დანაშაულზე 

განრიდების მაჩვენებელი 2017-2018 

წლებში თანაბარი იყო და 23%-ს 

წარმოადგენდა, ხოლო 2019 წელს 1%-

ით გაიზარდა და 24%-ია. 

დანაშაულთა ერთობლიობის  დროს განრიდების მაჩვენებლის დათვლა დანაშაულთა 

კატეგორიების მიხედვით უფრო მძიმე კატეგორიის დანაშაულის შესაბამისად მოხდა. 

მნიშვნელოვანია დანაშაულთა ერთობლიობის რაოდენობის განსაზღვრა და დადგენა რა 

კატეგორის დანაშაულთა ერთობლიობა გვქონდა სახეზე არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 

წლამდე პირთა განრიდების შემთხვევაში. 

2019 წელს დანაშაულთა ერთობლიობაზე სულ განრიდებული იქნა 104 პირი, რაც 

არასრულწლოვნის წესით განრიდებულთა საერთო რაოდენობის (797 პირი) 13%-ს 

წარმოადგენს. 2019 წელს დანაშაულთა ერთობლიობაზე განრიდებულთა საერთო რაოდენობის 

პროცენტული მაჩვენებელი 2018 წლის ანალოგიური მაჩვენებელის იდენტურია - 2018 წელს 

სულ განრიდებული 897 პირიდან დანაშაულთა ერთობლიობაზე განრიდებული იქნა 114 (13%) 

პირი, აღსანიშნავია, რომ განრიდებულთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებაში ასევე 13% 

გახლდათ დანაშულთა ერთობლიობაზე განრიდებულ პირთა მაჩვენებელი 2017 წელს. 

2019 წელს დანაშაულთა ერთობლიობაზე განრიდებული 104 პირიდან 69 არასრულწლოვანი, 

ხოლო 35 – 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირია. 

46%

40%

45%

23% 23% 24%

2017 წელს 2018 წელი 2019 წელი

მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე განრიდების 

პროცენტული მაჩვენებელი 

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირთა მიმართ 2017-2019 წლებში

არასრულწლოვანი

18-დან 21 წლამდე
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2019 წელს  განრიდებული 437 არასრულწლოვნიდან დანაშაულთა ერთობლიობა სახეზე 

გვქონდა 69 (16%) არასრულწლოვნის მიმართ, საიდანაც 21 შემთხვევაში სახეზე გვქონდა 

ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა ერთობლიობა, 24 შემთხვევაში ნაკლებად მძიმე და 

მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა ერთობლიობა, ასევე 24 შემთხვევაში - მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულთა ერთობლიობა. 360 განრიდებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირისგან კი 

დანაშაულთა ერთობლიობა სახეზე გვქონდა 35 შემთხვევაში, საიდანაც 27 პირს ჩადენილი 

ჰქონდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულთა ერთობლიობა, 4-ს ნაკლებად მძიმე და მძიმე 

დანაშაულთა ერთობლიობა და ასევე 4 პირს - მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა ერთობლიობა.  

 

როგორც გრაფიკიდანაც ირკვევა არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი ნაკლებად მძიმე და მძიმე 

კატეგორიის დანაშაულთა ერთობლიობის, ასევე მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა 

ერთობლიობის მაჩვენებელი თითქმის თანაბარია. 18-დან 21 წლამდე პირთა მიერ კი 

ძირითადად ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაული იქნა ჩადენილი. 

სულ 2019 წელს 

არასრულწლოვნის 

წესით 

განრიდებული 

პირი - 797

არასრულწლოვნი -

69

18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირი - 35

0

დანაშაულთა 

ერთობლიობა

- 104 (13%)

2019 წელს დანაშაულთა ერთობლიობაზე განრიდებულ პირთა მაჩვენებელი

21

27

24

4

24

4

არასრულწლოვანი 18-21 წლის პირი

2019 წელს დანაშაულთა ერთობლიობაზე განრიდებულ პირთა მონაცემები 

დანაშაულთა კატეგორიის მიხედვით

ნაკლებად მძიმე კატეგორიის 

დანაშაულთა ერთობლიობა

ნაკლებად მძიმე და მძიმე 

კატეგორიის დანაშაულთა 

ერთობლიობა

მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა 

ერთობლიობა



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 
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2.6. განრიდება-მედიაციის მაჩვენებელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

მუხლების მიხედვით 

როგორც წესი არასრულწლოვანთა 

მიერ ძირითადად საკუთრების 

წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაულის ჩადენა ხდება. 

შესაბამისად, მაღალია განრიდების 

გამოყენების მაჩვენებელი 

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ 

დანაშაულთა ჩამდენი 

არასრულწლოვნების მიმართ. 

განსაკუთრებით მაღალია ქურდობის 

მაჩვენებელი. 2019 წლის 

მონაცემებით 437 განრიდებული 

არასრულწლოვნიდან საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 177-

ე მუხლით გათვალისწინებული 

დანაშაული ჩადენილი ჰქონდა 296-ს, 

რაც განრიდებულ 

არასრულწლოვანთა 68%-ს 

წარმოადგენს. განრიდებულ 

არასრულწლოვანთა მიერ 2019 წელს 

ჩადენილი  დანაშაულის 

მაჩვენებელი საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის მუხლების 

მიხედვით მოცემულია გრაფიკზე 

(დანაშაულთა ერთობლიობისას 

მუხლობრივი სტატისტიკა 

დათვლილია მძიმე კატეგორიის 

მუხლის მიხედვით). 

 

არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის გაანალიზების მიზნით საინტერესოა 

განრიდებისმუხლობრივი მაჩვენებლის შედარება გასულ წლებთან. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 

წარმოდგენილი იქნება განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ დანაშაულთა 

სტატისტიკა 2016-2019 წლებში. მონაცემებიდან ცხადია, რომ ყოველწლიურად 

არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სისხლის 

სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლზე მოდის, თუმცა წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია 

ქურდობის ჩადენის პროცენტული მაჩვენებელი. სხვა დანაშაულებთან მიმართებაში 

მონაცემების  მკვეთრი ცვლილება არ შეიმჩნევა. 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
6
7
8
9
11
13

46
54

65
176

მუხლი 265

მუხლი 236

მუხლი 208

მუხლი 140

მუხლი 160

მუხლი 281

მუხლი 177-4

მუხლი 376

მუხლი 179

მუხლი 157'

მუხლი 260

მუხლი 237'

მუხლი 187

მუხლი 360

მუხლი 150

მუხლი 363

მუხლი 188

მუხლი 151

მუხლი 156

მუხლი 118

მუხლი 353

მუხლი 180

მუხლი 126'

მუხლი 178

მუხლი 126

მუხლი 120

მუხლი 273'

მუხლი 276

მუხლი 126-1'

მუხლი 177-1

მუხლი 177-2

მუხლი 177-3

2019 წელს არასრულწლოვანთა განრიდების 

მაჩვენებელი სისლხის სამართლის კოდექსის 

მუხლების მიხედვით



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 
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სისხლის სამართლის 

კოდექსის მუხლები 

განრიდებულ არასრულწლოვანთა რაოდენობა წლების მიხედვით 

2019 წელი 2018 წელი 2017 წელი 2016 წელი 

177-ე მუხლი 296 (68%) 342 (69%) 362 (76%) 323 (70%) 

126-ე მუხლი 54 70 20 0 

276-ე მუხლი 13 10 12 14 

2731-ე მუხლი 11 5 0 0 

120-ე მუხლი 9 6 11 16 

178-ე მუხლი 8 15 15 7 

1261-ე მუხლი 7 2 0 5 

180-ე მუხლი 4 4 10 2 

353-ე მუხლი 4 0 1 0 

118-ე მუხლი 3 7 0 2 

151-ე მუხლი 3 2 0 3 

188-ე მუხლი 3 0 1 2 

156-ე მუხლი 3 0 0 0 

187-ე მუხლი 2 5 6 2 

260-ე მუხლი 2 1 5 6 

150-ე მუხლი 2 1 2 1 

360-ე მუხლი 2 0 0 0 

363-ე მუხლი 2 0 0 0 

236-ე მუხლი 1 6 1 1 

160-ე მუხლი 1 4 1 4 

281-ე მუხლი 1 3 2 2 

376-ე მუხლი 1 0 1 0 

179-ე მუხლი 1 0 0 4 

265-ე მუხლი 1 0 0 1 

208-ე მუხლი 1 0 0 0 

157' მუხლი 1 0 0 0 

237' მუხლი 1 0 0 0 

185-ე მუხლი 0 6 0 0 

285-ე მუხლი 0 4 0 0 

158-ე მუხლი 0 4 9 0 

124-ე მუხლი 0 4 1 2 

362-ე მუხლი 0 2 0 0 



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 
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361-ე მუხლი 0 2 0 0 

მე-300 მუხლი 0 2 1 2 

258-ე მუხლი 0 2 0 1 

373-ე მუხლი 0 1 2 2 

344-ე მუხლი 0 1 0 0 

331-ე მუხლი 0 1 2 4 

286-ე მუხლი 0 1 0 1 

284-ე მუხლი 0 1 2 0 

186-ე მუხლი 0 1 1 3 

182-ე მუხლი 0 1 1 0 

125-ე მუხლი 0 1 4 43 

353'-ე მუხლი 0 0 1 1 

116-ე მუხლი 0 0 1 1 

378''-ე მუხლი 0 0 0 1 

371'-ე მუხლი 0 0 0 1 

255-ე მუხლი 0 0 0 1 

181-ე მუხლი 0 0 0 1 

142'-ე მუხლი 0 0 0 1 

273-ე მუხლი 0 0 0 1 

117-ე მუხლი 0 0 0 1 

140-ე მუხლი 0 0 0 0 

 

18-21 წლამდე განრიდებულ პირთა მიერაც უმრავლეს შემთხვევაში საკუთრების წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაულია ჩადენილი. კერძოდ, 2019 წელს განრიდებული 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის 360 პირიდან 205-ს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი, რაც საერთო რაოდენობის 57%-ს 

წარმოადგენს. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილ დანაშაულთან შედარებით 18-დან 21 

წლამდე ასაკის პირების მიერ მაღალია 276-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის 

ჩადენის ფაქტები. 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირების მიერ 2019 წელს ჩადენილი  დანაშაულის 

მაჩვენებელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით შემდეგია 

(დანაშაულთა ერთობლიობისას მუხლობრივი სტატისტიკა დათვლილია მძიმე კატეგორიის 

მუხლის მიხედვით): 



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

6

8

12

14

14

24

40

41

73

90

მუხლი 236

მუხლი 259

მუხლი 118

მუხლი 160

მუხლი 385

მუხლი 200

მუხლი 386

მუხლი 157

მუხლი 126'

მუხლი 140

მუხლი 177-4

მუხლი 188

მუხლი 304'

მუხლი 281

მუხლი 375

მუხლი 376

მუხლი 360

მუხლი 185

მუხლი 182

მუხლი 265

მუხლი 388

მუხლი 178

მუხლი 180

მუხლი 362

მუხლი 187

მუხლი 273'

მუხლი 120

მუხლი 126-1'

მუხლი 126

მუხლი 276

მუხლი 177-2

მუხლი 177-3

მუხლი 177-1

2019 წელს 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა განრიდების მაჩვენებელი სისხლის 

სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით
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3. მედიაციის მაჩვენებელი 

3.1. მედიაციის მნიშვნელობა 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა, როგორც სისხლისსამართლებრივი 

დევნის ალტერნატიული მექანიზმი და იმავდროულად აღდგენითი მართლმსაჯულების სახე, 

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესზე ზრუნვასთან ერთად მიზნად ისახავს 

დაზარალებულის ინტერესების მაქსიმალურ გათვალისწინებას და მისი ჩართულობის 

უზრუნველყოფას განრიდება-მედიაციის პროცესში. აქედან გამომდინარე საქართველოს 

პროკურატურისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს დაზარალებულთა ჩართულობის 

გაზრდა მედიაციის პროცესში, რაშიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ "დანაშაულის პრევენციის 

ცენტრის" მედიატორები.  

მედიაციის მიზანია არასრულწლოვნისა და დაზარალებულის შერიგება, დანაშაულით 

გამოწვეული ემოციური თუ მატერიალური შედეგების გამოსწორება და სამართლიანობის 

აღდგენა.  

მედიაციაში ცენტრალურ როლს ასრულებს მედიატორი - სათანადო კვალიფიკაციის მქონე 

პირი, რომელიც წარმართავს მთელ პროცესს. ყველა იმ საქმეზე, რომელშიც სახეზე გვყავს 

დაზარალებული, პროკურორის მიმართვის საფუძველზე სავალდებულო წესით ერთვება 

მედიატორი, მიუხედავად იმისა რა პოზიცია აქვს დაზარალებულს მედიაციასთან 

დაკავშირებით. 

მედიაციის პროცესი სამი ძირითადი ეტაპისაგან შედგება: 

 მოსამზადებელი,  

 წინასაკონფერენციო ეტაპი, 

 მედიაციის კონფერენცია.  

 

 პირველ, მოსამზადებელ ეტაპზე მედიატორის ფუნქციაა სპეციალური უნარ-ჩვევების 

გამოყენებით ხელი შეუწყოს პროცესის დაწყებას. ამ ეტაპზე იგი ხვდება დაზარალებულს 

და აცნობს მას პროგრამის შესახებ ინფორმაციას, განუმარტავს პროგრამის არსს, მიზნებს, 

პრინციპებს და უხსნის პროგრამის დადებით მხარეებს. 

 წინასაკონფერენციო ეტაპზე მედიატორი ცალ-ცალკე უკავშირდება არასრულწლოვანსა და 

დაზარალებულს, ესაუბრება მათ მედიაციის არსის, მიზნებისა და წესების შესახებ, აწვდის 

დეტალურ ინფორმაციას ხელშეკრულების სავარაუდო პირობების თაობაზე, აგრეთვე 

ათანხმებს ამ პირობებს მონაწილეებთან. ამ ეტაპზე მისი მთავარი ამოცანაა უზრუნველყოს 

მხარეთა ნებაყოფლობითი და ინფორმირებული მონაწილეობა მედიაციის პროცესში და 

მიაღწიოს მხარეთა შორის კონსესუსს მედიაციის ხელშეკრულების სავარაუდო პირობებთან 

დაკავშირებით. დაზარალებულის ჩართულობა მედიაციაში უზრუნველყოფს მის აქტიურ 

მონაწილეობას ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ზიანის ანაზღაურების ფორმის 

განსაზღვრაში. ხოლო კონფერენციის მსვლელობისას, დაზარალებულს ექნება 

შესაძლებლობა გაესაუბროს არასრულწლოვანს, დაუსვას შეკითხვები და გამოხატოს 
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საკუთარი დამოკიდებულება ჩადენილი ქმედების მიმართ. დაზარალებულს უნდა 

განემარტოს, რომ მისი უარი მედიაციაში მონაწილეობაზე, არ აბრკოლებს განრიდების 

პროცესს. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ მედიატორმა მხარეებს განუმარტოს მედიაციაში 

მონაწილეობის ნებაყოფლობითი ხასიათი.   

 დასკვნით ეტაპზე მედიატორი წარმართავს კონფერენციას  (ე.წ. მედიაციის კონფერენცია), 

რა დროსაც დაზარალებული და არასრულწლოვანი პირადად ხვდებიან ერთმანეთს. 

მედიაციის კონფერენციის მიზანია არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დანაშაულისა და 

მისი შედეგების გაცნობიერება. კონფერენციაზე მხარეებს ეძლევათ შესაძლებლობა 

გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება ჩადენილი ქმედებისა და მისი შედეგების შესახებ. ამ 

ეტაპზე მედიატორის როლი მდგომარეობს კონფერენციის წარმართვაში (ფასილიტაციაში). 

კონფერენციის, ისევე როგორც ზოგადად მედიაციის პროცესის მსვლელობისას, მედიატორი 

ვალდებულია იყოს მაქსიმალურად მიუკერძოებელი, ობიექტური და დამოუკიდებელი, არ 

მიანიჭოს რაიმე უპირატესობა რომელიმე მხარეს. ამასთან, უმნიშვნელოვანესია 

მედაიტორის უნარი, შექმნას მხარეთათვის უსაფრთხო გარემო, გაამხნეოს მხარეები, ხელი 

შეუწყოს მათ საკუთარი აზრისა თუ პოზიციის გამოხატვასა და პირდაპირი დიალოგის 

წარმოებაში.  

წარმატებული მედიაციის დასასრულია განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება, 

რომელშიც აისახება მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შეთანხმებული გეგმა და მხარეთა სხვა 

უფლება-მოვალეობები. 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის არსებობის მანძილზე პრაქტიკის ანალიზმა აჩვენა, რამდენად 

დიდი მნიშვნელობა აქვს განრიდების პროცესის მედიაციით წარმართვას. გაცილებით მაღალია 

განრიდებულ პირთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების გაცნობიერება, პროცესი კი 

დაზარალებულის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით მიდის. 

პროკურორს არ აქვს ვალდებულება დაესწროს მედიაციის კონფერენციას. ის არც განრიდება-

მედიაციის ხელშეკრულების მხარეა. თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში - საქმის სირთულის, 

კონფლიქტის ხასიათის და მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით პრაქტიკაში არის 

შემთხვევები, როდესაც პროკურორი ესწრება მედიაციის კონფერენციას. მაგრამ პროცესში არ 

ერევა და დაზარალებულსა და განსარიდებელს შორის დიალოგს სრულად მედიატორი 

წარმართავს. 

მედიაციის ასეთი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, განრიდების საქმეთა მედიაციით 

წარმართვის და წარმატებული მედიაციის მაჩვენებელი განრიდება-მედიაციის პროგრამის 

ეფექტიანობის განსაზღვრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს წარმოადგენს. 
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3.2. მედიაციის საერთო მაჩვენებელი 

როგორც უკვე აღინიშნა მედიატორი ერთვება იმ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც ყავს 

დაზარალებული. შესაბამისად, მედიაციის მაჩვენებლის გამოთვლა ხდება არა სრულად 

განრიდებულთა რაოდენობიდან, არამედ იმ განრიდებულთა რაოდენობიდან, რომელთა 

საქმეშიც სახეზე გვყავდა დაზარალებული. 2019 წლის მონაცემებით 797 განრიდებული 

პირიდან დაზარალებული დანაშაულის ხასიათიდან გამომდინარე (ნარკოტიკული დანაშაული, 

იარაღის ტარება და ა.შ.) არ გვყავდა 44 შემთხვევაში. დანარჩენი 753 პირის მიმართ განრიდების 

პროცესი მედიაციით წარიმართა 408 განსარიდებელთან მიმართებაში. ამდენად, 2019 წლის 

მდგომარეობით მედიაციის მაჩვენებელი 54%-ია იმ საქმეების საერთო რაოდენობასთან 

მიმართებით, რომლებშიც სახეზე გვყავდა დაზარალებული.1  2019 წლის მედიაციის საერთო 

მაჩვენებელი 2016-2018 წლებთან შედარებით მკვეთრად მზარდია. 

 

2016 წელს მედიაციის პროცენტი 

39%-ია, 2017 წელს ასევე 39% იყო 

მედიაციის მაჩვენებელი, 2018 

წელს მედიაციის მაჩვენებელმა 

მოიმატა 41%-ამდე, ხოლო 2019 

წლის მდგომარეობით 54%-ია. 

ამდენად 2019 წელს 2018 წელთან 

შედარებით მედიაციის 

მაჩვენებლის მკვეთრი - 13%-იანი 

მატება გვაქვს სახეზე. 

 

 
1აღსანიშნავია, რომ 9 შემთხვევაში დაზარალებულის არსებობის მიუხედავად პროკურორმა საქმე არ გადააგზავნა 

მედიაციის ცენტრში. შესაბამისად დანაშულის პრევენციის ცენტრზე მოხდა არა 753, არამედ 744 საქმის 

გადამისამართება. აღნიშნულ რაოდენობასთან მიმართებაში მედიაციის მაჩვენებელი 55%-ია. 

2016 წელი

39%

2017 წელი

39%

2018 წელი

41%

2019 წელი

54%

2016-2019 წლებში მედაიცის საერთო 

მაჩვენებელი 

სულ 14-დან 21 

წლამდე 

განრიდებული 

- 797

მედიაციით - 408

(54%)

მედიაციის გარეშე 

- 345

დაზარალებული 

ყავდა - 753

მედიაციის მაჩვენებელი 2019 წლის სულ განრიდებულთა მიმართ
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3.3. მედიაციის მაჩვენებელი არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირების 

მიმართ 

როგორც ზემოთ ვნახეთ მედიაციის საერთო  მაჩვენებელი სულ განრიდებულ პირთა იმ 

საქმეების რაოდენობასთან მიმართებაში, რომლებზეც გამოტანილი იყო დაზარალებულად 

ცნობის დადგენილება 54%-ია. საინტერესოა როგორია მედიაციის მაჩვენებელი 

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე განრიდებულ პირთა მიმართ ცალ-ცალკე. 

აღნიშნული მონაცემები ასაკობრივ ჭრილში შემდეგია: 

 2019 წელს განრიდებული იქნა 437 არასრულწლოვანი, საიდანაც დაზარალებული 

ჰყავდა 419 არასრულწლოვნის საქმეს, მედიაციით კი წარიმართა 254 არასრულწლოვნის 

განრიდების პროცესი. ამდენად, მედიაციის მაჩვენებელი 2019 წელს არასრულწლოვანთა 

მიმართ 61%-ია. 

 2019 წელს განრიდებული იქნა 360 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი, საიდანაც 

დაზარალებული ჰყავდა 337 პირის საქმეს, მედიაციით კი წარიმართა 154 პირის 

განრიდების პროცესი. ამდენად, 18-დან 21 წლის პირთა მიმართ განრიდების 

მაჩვენებელი 46%-ია. 

როგორც ზემოაღნიშნული მონაცემები მიუთითებენ, 2019 წელს მედიაციის მაჩვენებელი 

არასრულწლოვანთა განრიდების პროცესში გაცილებით აღემატება, როგორც 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირთა მიმართ, ასევე სულ განრიდებულთა მიმართ მედიაციის პროცენტულ 

მაჩვენებელს. 

ამასთან, 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით მკვეთრადაა მომატებული მედიაციის 

მაჩვენებელი, როგორც არასრულწლოვანთა, ასევე 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა მიმართ. 

 

3.4. მედიაციაზე უარი 
მიუხედავად იმისა, რომ  მედიაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის მომატებული, 

სამწუხაროდ მაინც არის საკმაო რაოდენობა შემთხვევებისა, როდესაც განრიდების პროცესის 

წარმართვა დაზარალებულის მონაწილეობის გარეშე ხდება. ამ შესაძლებლობაზე უმრავლეს 

შემთხვევაში თავად დაზარალებულები ამბობენ უარს. არის მედიატორის მხრიდან მედიაციის 

2018 წელი - 39%

2018 წელი - 45%

2019 წელი - 46%

2019 წელი - 61%

18-21 წელის პირი

არასრულწლოვანი

მედიაციის მაჩვენებელი 2018-2019 წლებში არასრულწლოვანთა და18-დან 21 

წლამდე ასაკის პირების მიმართ
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ჩაშლის შემთხვევებიც. ასევე, ცალკეულ შემთხვევებში ფიქსირდება მედიაციის პროცესის ჩაშლა 

პროცედურული დარღვევების გამო. 

დეტალური ინფორმაცია, რატომ არ წარიმართა განრიდება მედიაციით წარმოდგენილია 

გრაფიკში: 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა იმ შემთხვევაში როდესაც დაზარალებულმა უარი განაცხადა 

მედიაციაზე - ისინი თანხმობას აცხადებდნენ ბავშვისა და ახალგაზრდის განრიდებაზე. 

ძირითადი მიზეზი მედიაციის პროცესში ჩართვაზე უარის თქმის არის დროის არქონა. 

პრაქტიკაში ყველაზე პრობლემური დაზარალებულ იურიდიულ პირებთან კომუნიკაციაა.2 

 

 
2 მედიაციის დეტალური სტატისტიკური ინფორმაცია მუშავდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ 

დანაშულის პრევენციის ცენტრის მედიაციის სახლის მიერ. მომზადებული სტატისტიკური ინფორმაცია 

შესაძლებელია იხილოთ შემდეგ მისამართზე: http://ganrideba.ge/?action=page&pid=52&lang=geo. 

5

4

67

77

110

82

18-21 წლის

არასრულწოლვანი

18-21 წლის

არასრულწოლვანი

18-21 წლის

არასრულწოლვანი
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მედიაციის კონფერენციის ჩაშლის მიზეზები
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4. განრიდება-მედიაციის სტატისტიკა სტრუქტურული ერთეულების 

მიხედვით 

4.1. განრიდება-მედიაციის მაჩვენებელი რეგიონულ ჭრილში3 

2019 წელს სულ 

არასრულწლოვნის წესით 

განრიდებული 797 პირიდან 261 

განრიდებული იქნა თბილისის 

მასშტაბით, 519 რეგიონებში, 

ხოლო 17 - გენერალური 

პროკურატურის მიერ. 

ამდენად 14-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირთა 65% განრიდებული 

იქნა რეგიონული მასშტაბით, 33% 

ქ. თბილისისა და თბილისის 

რაიონული პროკურატურების 

მიერ, ხოლო გენერალური 

პროკურატურის მიერ მხოლოდ 

2%. 

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა მიმართ ცალ-ცალკე ზემოთ მოცემული 

სტატისტიკა შემდეგი სახისაა: 

 
3 გეოგრაფიულ ჭრილში დამუშავებული სტატისტიკური ინფორმაცია მუშავდება საქართველოს 

გენერალური პროკურატურის სტრუქტურული ერთეულების შესაბამისად, რაც შესაძლოა არ 

ემთხვეოდეს ქვეყნის ტერიტორიულ დაყოფას. 

 

რეგიონები -

519

თბილისი -

261

გენერალური -

17

2019 წელს არასრულწლოვნის წესით 

განრიდებულთა საერთო რაოდენობა თბილისსა და 

რეგიონებში

რეგიონები - 312

რეგიონები - 207

თბილისი - 123
თბილისი  - 138

გენერალური - 2
გენერალური -15

არასრულწლოვნები 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირები

2019 წელს არასრულწლოვნის წესით არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 

წლამდე ასაკის პირთა განრიდების რაოდენობა თბილისსა და რეგიონებში
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ამდენად, 2019 წელს რეგიონების მიერ განრიდებული იქნა არასრულწლოვანთა 71%,  18-დან 21 

წლამდე ასაკის 57,5%. აღსანიშნავია, რომ გასულ წლებშიც ძირითადი ნაწილი რეგიონების 

მასშტაბით იქნა განრიდებული. 
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2016-2019 წლებში რეგიონებსა და თბილისში განრიდებულ 

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე პირთა სტატისტიკა
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4.2. განრიდება-მედიაციის სტატისტიკა თბილისში 

როგორც ზემოთ აღინიშნა 2019 წელს თბილისის მასშტაბით არასრულწლოვნის წესით 

განრიდებული იქნა 261 პირი, საიდანაც 123 არასრულწლოვანი, ხოლო 138 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირია. როგორც ვხედავთ თბილისის მასშტაბით განრიდებულ პირთა შორის 

არასრულწლოვანი 47%, ხოლო 53% 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირია. მიუხედავად იმისა, რომ 

ქვეყნის მასშტაბით 18-დან 21 წლამდე განრიდებულთა რაოდენობას მკვეთრად აღემატება 

არასრულწლოვანთა განრიდება, თბილისის მასშტაბით არასრულწლოვანთა განრიდება 

ნაკლებია 18-დან 21 წლამდე პირების განრიდების რაოდენობაზე. 

2019 წელს თბილისის მასშტაბით დაბალია არასრულწლოვანთა განრიდების მაჩვენებელი 

განრიდებულ და ბრალდებულ არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებითაც. 

2019 წლის მონაცემებით თბილისის მასშტაბით დევნა დაიწყო 177 არასრულწლოვნის მიმართ. 

ბრალდებულ და განრიდებულ არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობა თბილისში არის 300, 

საიდანაც განრიდებულ არასრულწლოვანთა პროცენტული მაჩვენებელი 41%-ია. აღსანიშნავია, 

რომ 2019 წელს თბილისის მასშტაბით ბრალდებული 177 არასრულწლოვნიდანგანრიდების 

კრიტერიუმებს აკმაყოფილებდა 88 არასრულწლოვანი. არასრულწლოვანთა განრიდების 

ხვედრითი წილი განრიდებულ და ბრალდებულ არასრულწლოვანთა  იმ საქმეების საერთო 

რაოდენობიდან, რომლებიც აკმაყოფილებდნენ განრიდების კრიტერიუმებს, 58%-ს აღწევს. 

დანაშაულის კატეგორიების 

მიხედვით კი 2019 წელს 

განრიდების გამოყენების 

მაჩვენებელი თბილისის 

მასშტაბით შემდეგია: 123 

განრიდებული 

არასრულწლოვნიდან ნაკლებად 

მძიმე დანაშაული ჩადენილი 

ჰქონდა 65-ს, მძიმე კატეგორიის 

დანაშაული - 58-ს; 138 

განრიდებული 18-დან 21 

წლამდე ასაკის განრიდებული 

პირიდან ნაკლებად მძიმე 

დანაშაული ჩადენილი ჰქონდა 

95-ს, მძიმე კატეგორიის 

დანაშაული - 43-ს. 

თბილისში არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა განრიდების ყველაზე 

მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა გლდანი-ნაძალადევის რაიონულ პროკურატურაში. 

გლდანი-ნაძალადევის რაიონული პროკურატურის მიერ არასრულწლოვანთა მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელიც მაღალია, რაც მიუთითებს იმაზე, 

რომ არასრულწლოვანთა დანაშაული მაღალია მოცემულ ტერიტორიაზე. დეტალური 

ინფორმაცია ქ. თბილისისა და თბილისის რაიონული პროკურატურის რაიონულ 

65
58

95

43

ნაკლებად მძიმე მძიმე ნაკლებად მძიმე მძიმე

სულ არასრულწლლოვანი - 123 სულ 18-დან 21 წლამდე პირი -138

2019 წელს თბილისის მასშტაბით განრიდებულთა 

მაჩვენებელი დანაშაულის კატეგორიების მიხედვით



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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პროკურატურებში განრიდებულ არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა 

შესახებ შემდეგია: 

 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს თბილისის მასშტაბით, გარდა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული 

პროკურატურისა, ყველა სხვა სტრუქტურულ ერთეულში არასრულწლოვანთა მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი აღემატება განრიდების მაჩვენებელს. 

 

ისევე, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, თბილისშიც განრიდების გამოყენება ძირითადად 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშულზე 

მოხდა. დეტალური ინფორმაცია თბილისში განრიდების გამოყენების მუხლობრივი 

სტატისტიკის შესახებ შემდეგია: 

10

9

19

28

30

42

8

9

16

25

29

36

ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურა

ქ. თბილისის რაიონული პროკურატურა

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა

ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა

ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა

გლდანი-ნაძალადევის რაიონული 

პროკურატურა

2018 წელს თბილისში განრიდებულ არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე 

ასაკის პირთა სტატისტიკა

არასრულწლოვანი 18-21 წლის

8 (33%)

9 (35%)

16 (62%)

25 (36%)

29 (40%)

36 (44%)

16 (67%)

17 (65%)

10 (38%)

44 (64%)

44 (60%)

46 (56%)

ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურა

ქ. თბილისის პროკურატურა

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული 

პროკურატურა

ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა

ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა

გლდანი-ნაძალადევის რაიონული 

პროკურატურა

2019 წელს არასრულწლოვანთა განრიდებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის 

დაწყების თანაფარდობა ქ. თბილისისა და თბილისის რაიონული პროკურატურების 

მიხედვით

განრიდება დევნა



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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4.3. განრიდება-მედიაციის სტატისტიკა რეგიონებში 

რეგიონული სტატისტიკა ყოველთვის მნიშვნელოვანია სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის 

სწორად განსაზღვრისთვის. მათ შორის ძალიან საინტერესოა არასრულწლოვანთა განრიდება-

მედიაციის პროგრამის ანალიზი რეგიონულ ჭრილში. 

1

3

2

2

4

1

1

2

1

1

0

1

0

1

3

0

0

7

1

0

3

1

18

51

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

6

8

16

26

49

მუხლი 157

მუხლი 180

მუხლი 182

მუხლი 185

მუხლი 187

მუხლი 259

მუხლი 273'

მუხლი 360

მუხლი 177-4

მუხლი 120

მუხლი 265

მუხლი 281

მუხლი 353

მუხლი 376

მუხლი 126

მუხლი 150

მუხლი 260

მუხლი 276

მუხლი 126'

მუხლი 156

მუხლი 178

მუხლი 126-1'

მუხლი 177-2

მუხლი 177-1

მუხლი 177-3

2019 წელს თბილისის მასშტაბით არასრულწლოვნის წესით განრიდებულ პირთა 

სტატისტიკა სსკ-ის მუხლების მიხედვით

არასრულწლოვნები 18-დან 21 წლამდე პირები



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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განრიდების მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება დასავლეთის რეგიონში. რეგიონის მასშტაბით 

სულ განრიდებული 519 პირიდან დასავლეთის რეგიონში განრიდებული იქნა 126 (24%) 

არასრულწლოვანი და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი, ქვემო ქართლის რეგიონში - 80 (15%), 

შიდა ქართლის რეგიონში - 74 (14%), სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში - 69 (13%), სამცხე 

ჯავახეთის რეგიონში  - 68 (13%), აჭარის რეგიონში - 61 (12%), კახეთის რეგიონში - 41 (8%). 

 

განსხვავებით თბილისის მონაცემებისგან 2019 წელს არასრულწლოვანთა განრიდების 

მაჩვენებელი ყველა რეგიონში (აჭარის გარდა) აჭარბებს არასრულწლოვანთა მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელს. აჭარის რეგიონში 

არსრულწლოვნისგანრიდებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი თანაბარი - 

50-50%-ია.   

მიუხედავად განრიდების მაღალი რაოდენობრივი მაჩვენებლისა დასავლეთის რეგიონში, 

არასრულწლოვანთა მიმართ 2019 წელს განრიდების სისხლისსამართლებრივ დევნასთან 

თანაფარდობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი - 82%, კახეთის რეგიონში დაფიქსირდა. 71%-ია 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში არასრულწლოვანთა განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი 

სისხლისსამართლებრივ დევნასთან მიმართებით, ასევე 71%-ია აღნიშნული მაჩვენებელი შიდა 

ქართლისა და კახეთის რეგიონებში,დასავლეთში -69%, ქვემო ქართლში - 66%, ხოლო აჭარაში - 

50%. 

17

24

26

28

33

29

50

24

37

42

41

41

51

76

კახეთი, სულ - 41

აჭარა, სულ - 61

სამცხე-ჯავახეთი, სულ - 68

სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სულ - 69

შიდა ქართლი, სულ - 74

ქვემო ქართლი, სულ - 80

დასავლეთი, სულ - 126

2019 წელს რეგიონებში განრიდებულ არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე 

პირთა განრიდების მაჩვენებელი

არასრულწლოვანი 18-დან 21 წლამდე



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
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ანალიტიკური სამმართველო 
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დასავლეთის რეგიონში ყველაზე მეტი არასრულწლოვანი და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი 

განრიდებული იქნა ქუთაისის რაიონული პროკურატურის მიერ, ქვემო ქართლის რეგიონში 

რუსთავის რაიონული პროკურატურის მიერ, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში - ახალციხის 

რაიონული პროკურატურის მიერ, შიდა ქართლის რეგიონში - გორის რაიონული 

პროკურატურის მიერ, სამეგრელოს რეგიონში ყველაზე მეტი არასრულწლოვანი განრიდებული 

იქნა ზუგდიდის რაიონული პროკურატურის, ხოლო ყველაზე მეტი 18-დან 21 წლამდე ასაკის 

პირი - ფოთის რაიონული პროკურატურის მიერ, აჭარაში - ბათუმის რაიონული 

პროკურატურის, ხოლო კახეთში გურჯაანის რაიონული პროკურატურის მიერ. 

რეგიონებში რაიონული პროკურატურების მიხედვით 2019 წელს არასრულწლოვანთა და 18-

დან 21 წლამდე ასაკის პირთა განრიდების მაჩვენებელი კი ასე გამოიყურება: 

აჭარა

ქვემო ქართლი

დასავლეთი

კახეთი

შიდა ქართლი

სამცხე-ჯავახეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

2019 წელს არასრულწლოვანთა განრიდებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის 

თანაფარდობა რეგიონების მიხედვით

განრიდება დევნა



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 
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0

10

5

4

1

4

7

3

8

13

4

6

11

20

1

8

0
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კახეთის საოლქო პროკურატურა

თელავის რაიონული პროკურატურა

სიღნაღის რაიონული პროკურატურა

გურჯაანის რაიონული პროკურატურა

აჭარის ა/რ პროკურატურა

ხელვაჩაურის რაიონული პროკურატურა

ოზურგეთის რაიონული პროკურატურა

ბათუმის რაიონული პროკურატურა

მესტიის რაიონული პროკურატურა

სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურა

ფოთის რაიონული პროკურატურა

სენაკის რაიონული პროკურატურა

ზუგდიდის რაიონული პროკურატურა

შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო …

მცხეთის რაიონული პროკურატურა

რუსთავის რაიონული პროკურატურა

ხაშურის რაიონული პროკურატურა

გორის რაიონული პროკურატურა

სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურა

ახალქალაქი-ნინოწმინდის რაიონული პროკურატურა

ახალციხის რაიონული პროკურატურა

ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურა

ბოლნისის რაიონული პროკურატურა

მარნეულის რაიონული პროკურატურა

რუსთავის რაიონული პროკურატურა

ამბროლაურის რაიონული პროკურატურა

დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა

სამტრედიის რაიონული პროკურატურა

საჩხერის რაიონული პროკურატურა

ზესტაფონის რაიონული პროკურატურა

ქუთაისის რაიონული პროკურატურა
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2019 წელს საოლქო პროკურატურის რაიონული პროკურატურების მიხედვით 

არასრულწლოვანთა და18-დან 21 წლამდე პირთა განრიდების სტატისტიკა

არასრულწლოვანი 18-21 წლის



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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2019 წელს განრიდებულ არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა სტატისტიკა  

სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით კი შემდეგია: 
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52

მუხლი 180
მუხლი 118
მუხლი 187
მუხლი 151
მუხლი 360
მუხლი 126
მუხლი 276

მუხლი 126-1'
მუხლი 177
მუხლი 188
მუხლი 236
მუხლი 180
მუხლი 276

მუხლი 126-1'
მუხლი 177
მუხლი 276
მუხლი 180
მუხლი 208
მუხლი 237'
მუხლი 126'
მუხლი 273'
მუხლი 177
მუხლი 178
მუხლი 126
მუხლი 126'
მუხლი 179
მუხლი 151
მუხლი 276
მუხლი 120

მუხლი 126-1'
მუხლი 177
მუხლი 187
მუხლი 118
მუხლი 120
მუხლი 126'
მუხლი 363
მუხლი 353

მუხლი 126-1'
მუხლი 177
მუხლი 276
მუხლი 118
მუხლი 360
მუხლი 237'
მუხლი 126
მუხლი 273'
მუხლი 120

მუხლი 126-1'
მუხლი 177
მუხლი 180
მუხლი 160
მუხლი 140
მუხლი 273'
მუხლი 151
მუხლი 188
მუხლი 126'
მუხლი 276

მუხლი 126-1'
მუხლი 177
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2019 წელს რეგიონებში არასრულწლოვანთა განრიდების მაჩვენებელი სსკ-ის 

მუხლების მიხედვით  



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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19

მუხლი 236

მუხლი 140

მუხლი 187

მუხლი 273'

მუხლი 126-1

მუხლი 276

მუხლი 177

მუხლი 187

მუხლი 273'

მუხლი 120

მუხლი 177

მუხლი 126

მუხლი 276

მუხლი 126

მუხლი 118

მუხლი 376

მუხლი 276

მუხლი 180

მუხლი 120

მუხლი 177

მუხლი 126-1'

მუხლი 188

მუხლი 180

მუხლი 375

მუხლი 126-1'

მუხლი 126

მუხლი 276

მუხლი 273'

მუხლი 177

მუხლი 273'

მუხლი 187

მუხლი 126

მუხლი 276

მუხლი 177

მუხლი 160

მუხლი 126-1

მუხლი 362

მუხლი 281

მუხლი 126

მუხლი 276

მუხლი 177

მუხლი 200

მუხლი 362

მუხლი 304'

მუხლი 375

მუხლი 276

მუხლი 265

მუხლი 273'

მუხლი 126

მუხლი 126-1'

მუხლი 120

მუხლი 177
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2019 წელს განრიდებულ 18-დან 21 წლამდე ასაკი პირთა განრიდების სტატისტიკა 

რეგიონებში სსკ-ის მუხლების მიხედვით



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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4.5. განრიდება-მედიაციის სტატისტიკა გენერალურ  პროკურატურაში 

2019 წელს არასრულწლოვნის წესით გენერალური პროკურატურის მიერ განრიდებული იქნა 

სულ 17 პირი, საიდანაც 2 არასრულწლოვანი, ხოლო 15 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირია. 

გენერალური პროკურატურის მიერ განრიდებულ ერთ არასრულწლოვანს ნაკლებად მძიმე, 

ხოლო ერთს - მძიმე კატეგორიის დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი. ხოლო 18-დან 21 წლამდე 

განრიდებულ 15-ივე პირს ნაკლებად მძიმე დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი. 

 

გენერალური პროკურატურის დეპარტამენტების მიერ განრიდებულ პირთა სტატისტიკა 

სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით კი შემდეგია: 

1

1

1

1

13

თავდაცვის სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროსა 

და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების 

საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-

სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი

შს სამინისტროს გენ. ინსპექციაში, ცენტრალური კრიმ. 

პოლიციის დეპარტამენტსა და საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის დეპარტამენტი

შს სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, 

ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის 

დეპარტამენტსა და საპატრულო პოლიციის 

დეპარტამენტში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის დეპარტამენტი

თავდაცვის სამინისტროში გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის სამმართველო

თავდაცვის სამინისტროში, იუსტიციის სამინისტროსა 

და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გამოძიების 

საპროცესო ხელმძღვანელობისა და ოპერატიულ-

სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი
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გენერალურ პროკურატურაში 2019 წელს არასრულწლოვნის წესით განრიდებულ 

პირთა სტატისტიკა დეპარტამენტების მიხედვით



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 
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მუხლი 386

მუხლი 385

მუხლი 177

მუხლი 126
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2019 წელს გენერალურ პროკურატურაში განრიდებული პირები სსკ-ის მიხედვით



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 
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5. განრიდება-მედიაციის პროგრამის მიმდინარეობის ანალიზი 2019 წელს 

5.1. ზოგადი ინფორმაცია განრიდების საქმეთა მონიტორინგის შესახებ 

სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავებასთან ერთად საქართველოს გენერალური 

პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული 

განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველო ახდენს არასრულწლოვანთა 

განრიდების საქმეების დეტალურ მონიტორინგს, რაც გულისხმობს საქმეების შესწავლას 

გამოძიების დაწყებიდან სამართალწარმოების ბოლო ეტაპამდე. განრიდების/განრიდება-

მედიაციის პროცედურა საკმაოდ რთულ სამართლებრივ ეტაპებს მოიცავს და ასე გამოიყურება: 

 განსარიდებელთან და მის კანონიერ წარმომადგენელთან შეხვედრა; 

 დაზარალებულთან შეხვედრა; 

 განრიდების შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მიღება და განრიდების 

პროცესის დაწყების შესახებ დადგენილების გამოტანა; 

 სოციალური მუშაკისა და მედიატორის გამოყოფის შესახებ მიმართვა; 

 მედიატორის დაზარალებულთან და განსარიდებელთან მუშაობა; 

 ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მიღება, 

 მედიაციის კონფერენცია/ხელშეკრულების გაფორმება; 

 სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების/შეწყვეტის დადგენილების 

გამოტანა; 

 ხელშეკრულების შესრულებაზე მონიტორინგი; 

 ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოო ანგარიშის მიღება; 

 გამოძიების შეწყვეტა/განრიდების პროცესის შეწყვეტა დევნის 

დაწყება/განახლება. 

არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეები, რომლებზეც მიღებულია 

განრიდებისგადაწყვეტილება, ყველა ამ ეტაპზე გადის მონიტორინგს. მონიტორინგის მექანიზმი 

პროკურატურის მიერ შემუშავდა და დაინერგა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კოდექსის ამოქმედებისთანავე. 2019 წლის დასაწყისისათვის მონიტორინგის მექანიზმი 

გადაიხედა და განახლდა გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ადგილობრივი ექსპერტის 

მონაწილეობით. 2019 წლის განრიდების საქმეთა შესწავლა სწორედ განახლებული 

მონიტორინგის მექანიზმის გამოყენებით მოხდა. 

დეტალურად და სისტემატიურად მონიტორინგდება როგორც არასრულწლოვანთა, ასევე 18-

დან 21 წლამდე პირთა განრიდების საქმეები. თუმცა ანალიზში მოცულობისა და ფორმატის 

გათვალისწინებით ძირითადად წარმოდგენილია არასრულწლოვანთა განრიდების საქმეების 

მონიტორინგის შედეგები. 

2019 წელსგანრიდებულ არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლის 

საფუძველზე დამუშავდა შემდეგი მონაცემები:  

 დანაშაულის ჩადენისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძვლის 

გამოკვეთიდან რა ვადაში ხდება განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;  
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 როგორია არასრულწლოვანთა განრიდების მიზნით სასამართლოდან საქმეთა 

დაბრუნების მაჩვენებელი;  

 დევნის დაწყების მაჩვენებელი არასრულწლოვნის მიმართ განრიდების პროცესის 

დაწყებამდე, აღნიშნული მაჩვენებელი დამუშავდა მუხლობრივ ჭრილში და ასევე 

არასრულწლოვანთა მიმართ დაკავებისა და აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების 

მიხედვით; 

 განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის 

არდაწყებისა და შეწყვეტის დადგენილების გამოტანის დროულობა; 

 განრიდების ხელშეკრულების დასრულებისას გამოძიების შეწყვეტის დროულობა. 

ზემოაღნიშნული მონაცემების დამუშავება გვაძლევს საშუალებას ვნახოთ რამდენად სწორად 

და დროულად ხდება განრიდების პროცედურების წარმართვა, სად ვლინდება ხარვეზები და რა 

მიმართულებითაა საჭირო სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა. 

5.2. განრიდების შესახებ ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღების ხანგრძლივობა 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის ეფექტურობა ბევრადაა დამოკიდებული განრიდების შესახებ 

ცალკეულ გადაწყვეტილებათა მიღების დროულობაზე. განრიდების პროცესის გაჭიანურების 

თავიდან აცილების მიზნით იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის პირველი თებერვლის №120 

ბრძანებით, „არასრულწლოვნის მიმართ განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის 

გამოყენების წესისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი 

პირობების დამტკიცების შესახებ,“ გაიწერა ის ვადები, რომლის განმავლობაშიც სოციალური 

მუშაკი, მედიატორი და პროკურორი ვალდებულნი არიან განახორციელონ ცალკეული 

ქმედებები. განრიდების პროცესის გაჭიანურების ერთეული შემთხვევების გარდა, ძირითადად 

განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღება დროულად ხდება.  

განრიდების პროგრამის ანალიზმა აჩვენა, 

რომ ძირითად შემთხვევაში განრიდების 

შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 

დანაშაულის ჩადენიდან პირველ-ორ 

თვეში ხდება. განრიდების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების გაჭიანურების 

შემთხვევები 6 თვეზე მეტი ხნის 

მანძილზე იშვიათი ხასიათისაა. 

დეტალური ინფორმაცია 

არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის 

ჩადენიდან განრიდების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებამდე პერიოდის 

შესახებ მოცემულია გრაფიკზე. 

48%

18%

7%

5%

7%

1%
2%

1%
2%5%

დრო დანაშაულის ჩადენიდან განრიდების 

შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე

1 თვეში - 210

2 თვეში - 80

3 თვეში - 29

4 თვეში - 24

5 თვეში - 30

6 თვეში - 6

7 თვეში - 10

8 თვეში - 5

9 თვეში - 3

10 თვეში - 5

11 თვე - 8

12 თვეში - 7

12 თვეზე მეტი - 20
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კიდევ უფრო მაღალია პირველი 

თვეებში განრიდების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების 

მაჩვენებელი დევნის დაწყების 

საფუძველთან მიმართებაში. 

როგორც გრაფიკიდანაც ჩანს 63% 

შემთხვევაში არასრულწლოვანთა 

განრიდების შესახებ 

გადაწყვეტილება 

არასრულწლოვნის მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნის 

საფუძვლის გამოკვეთიდან 

პირველივე თვეს იქნა მიღებული. 

მნიშვნელოვანია განრიდების 

პროცედურების რაც შეიძლება 

სწრაფად დაწყება, მას შემდეგ 

რაც პროკურორი გაესაუბრება 

არასრულწლოვანს მის მიმართ 

განრიდების გამოყენების 

შესაძლებლობის შესახებ. 

არასრულწლოვნის მიმართ 

ძალიან სწრაფად უნდა 

ხდებოდეს შესაბამისი 

პროცედურების განხორციელება 

და პროფესიონალთა მუშაობა, 

რათა მას არ გაუჩნდეს 

დაუსჯელობის განცდა და 

არასწორი დამოკიდებულება 

განრიდების პროგრამის მიმართ.  

განრიდებულ არასრულწლოვანთა ანალიზმა ცხადყო რომ პროკურორებს დადგენილება 

განრიდების პროცესის დაწყების შესახებ გამოაქვთ არასრულწლოვანთან და მის კანონიერ 

წარმომადგენელთან გასაუბრების დღესვე ან 1 დღის ვადაში. დეტალური სტატისტიკა 

აღნიშნულთან მიმართებით გრაფიკზეა წარმოდგენილი. 

განრიდების პროცესის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების დაგვიანებით მიღების რამდენიმე 

საფუძველი გამოიკვეთა პრაქტიკაში: 

 განსარიდებელთან კომუნიკაციის სირთულე; 

 დაზარალებულთან კომუნიკაციის სირთულე; 

 სოციალურ მუშაკთა რაოდენობრივი სიმცირე და ინდივიდუალური შეფასებების 

დაგვიანებით განხორციელება; 

63%

11%

9%

5%

2%
2%

1%
2%

1%
2%

დრო დევნის დაწყების საფუძვლის გამოკვეთიდან 

განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე

1 თვეში - 273

2 თვეში - 50

3 თვეში - 37

4 თვეში - 20

5 თვეში - 10

6 თვეში - 9

7 თვეში - 9

8 თვეში - 5

9 თვეში - 0

10 თვეში - 8

11 თვეში - 6

12 თვეში - 1

12 თვეზე მეტი - 9

75%

12%

5%
2%

1%1%2%

დრო არასრულწოვანთან და მის 

წარმომადგენელთან გამოკვეთიდან განრიდების 

შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე

იმავე დღეს - 328

1-2 დღეში - 53

3-5 დღეში - 23

6-10 დღეში - 10

11-20 დღეში - 3

1-დან 2 თვემდე ვადაში - 6

2-დან 3 თვემდე ვადაში - 2

3-დან 4 თვემდე ვადაში - 2

გაურკვეველია - 10
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 პროკურორისა და სოციალური მუშაკის შეხვედრის გაჭიანურება; 

 საქმის სასამართლოდან დაბრუნების შემთხვევებში, დედანი საქმის სასამართლოდან 

გადმოგზავნის დაგვიანება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ზემოაღნიშნული პრობლემა ერთეული ხასიათისაა, 

აუცილებლად საჭიროებს სათანადო რეაგირებას, მომავალში პროცესის ეფექტიანი 

განხორციელების მიზნით. 

5.3. სასამართლოდან განრიდების მიზნით საქმეთა დაბრუნების მაჩვენებელი 

გამოძიების ეტაპზე განრიდების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პროკურორი, თუმცა საქმის 

სასამართლოში გადაგზავნის შემდეგ სასამართლოს აქვს უფლება საკუთრი ინიციატივით ან 

მხარეთა შუამდგომლობით მიიღოს განრიდების გადაწყვეტილება და საქმე განრიდების 

მიზნით გამოძიებაში დაუბრუნოს პროკურორს.  

2019 წლის მონაცემებით სულ 

არასრულწლოვანის წესით 

განრიდებული 797 პირის 

საქმიდან სასამართლომ 

გამოძიებაში განრიდების 

მიზნით დააბრუნა 51 პირის 

საქმე. ამდენად 2019 წელს 

სასამართლოდან განრიდების 

მიზნით დაბრუნებულ 

საქმეთა პროცენტული 

მაჩვენებელი 6%-ია.  

ძირითად შემთხვევებში 

სასამართლოდან საქმის 

განრიდების მიზნით 

დაბრუნების ინიციატორი 

ადვოკატია.  

 

2019 წელს სასამართლოდან დაბრუნებულ საქმეებიდან, უმრავლეს შემთხვევაში განსარიდებელ 

პირებს ჩადენილი ჰქონდათ სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაული. 

25

9

12

3 2

ადვოკატი სასამართლო ადვოკატი პროკურორი სასამართლო

არასრულწლოვანი 18-დან 21 წლამდე

სულ სასამართლოდან განრიდების მიზნით დაბრუნებული - 51

2019 წელს სასამართლოდან განრიდების მიზნით 

დაბრუნებული საქმეთა რაოდენობა
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სასამართლოდან განრიდების მიზნით დაბრუნებულ საქმეთა რაოდენობა დიდი არ არის, რაც 

მიუთითებს, რომ პროკურორთა მიერ გადაწყვეტილების მიღება გამოძიების ეტაპზევე სწორად 

ხდება. თუმცა, მნიშვნელოვანია თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში, სახეზე გვქონდეს 

ინდივიდუალური მიდგომა და დანაშაულის სახის მიუხედავად გავაანალიზოთ 

არასრულწლოვნის საჭიროებები. 

5.4. დევნის დაწყების მაჩვენებელი განრიდებამდე 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ბავშვის საუკეთესო ინტერესის 

გათვალისწინებით აუცილებლად მიიჩნევს არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების 

პროცესის იმგვარად წარმართვას, რაც მაქსიმალურად აარიდებს მას სტრესს, რომელიც 

შეიძლება განიცადოს სამართალდამცველებთან და სასამართლოსთან ურთიერთობით. სწორედ 

აღნიშნულიდან გამომდინარე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი პროკურორს 

ავალდებულებს პირველ რიგში განიხილოს არასრულწლოვნის განრიდების შესაძლებლობა და 

მხოლოდ მას შემდეგ მიიღოს მის მიმართ სისხლისსამართლებრვი დევნის დაწყების 

შესაძლებლობა, როდესაც არასრულწლოვანი არ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ 

განრიდების კრიტერიუმებს. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ამ 

მნიშვნელოვანი პირობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით დამუშავდა არასრულწლოვანთა 

მიმართ განრიდებამდე სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი. 

1

1

1

1

1

2

3

3

4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

12

მუხლი 360

მუხლი 157

მუხლი 177-4

მუხლი 140

მუხლი 273'

მუხლი 177-1

მუხლი 178

მუხლი 126

მუხლი 177-3

მუხლი 179

მუხლი 156

მუხლი 118

მუხლი 140

მუხლი 265

მუხლი 177-1

მუხლი 157'

მუხლი 260

მუხლი 126'

მუხლი 151

მუხლი 120

მუხლი 178

მუხლი 353

მუხლი 177-3
18

-2
1 

წლ
ი

ს
არ

ას
რ

უ
ლ

წლ
ო

ვა
ნი

2019 წელს სასამართლოდან დაბრუნებულ სისხლის სამართლის საქმეთა 

მაჩვენებელი სსკ-ის მუხლების მიხედვით 
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2019 წლის მონაცემებით განრიდებამდე არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი 

დევნის დაწყების მაჩვენებელი 36-ია. 36 არასრულწლოვნიდან ბრალი წარედგინა 35-ს (8%), 

საიადანაც 4 არასრულწლოვანი დაკავებული იყო. 1 არასრულწლოვნის მიმართ კი დევნა 

დაკავებით დაიწყო, მას ბრალი არ წარდგენია და დაკავებიდან პროკურორის დადგენილებით 

განთავისუფლდა. 

 

35 არსულწლოვნიდან, რომელთა მიმართაც ბრალდებულად ცნობის დადგენილება განრიდების 

პროცედურების დაწყებამდე იქნა გამოტანილი, ბრალი წარედგინათ სისხლის სამართლის 

კოდექსის შემდეგი მუხლებით: 

 

2019 წელსგანრიდებამდე ბრალდებული 35 არასრულწლოვნიდან აღკვეთის ღონისძიების 

მოთხოვნით პროკურორმა სასამართლოში შუამდგომლობა 33 არასრულწლოვნის მიმართ 

დააყენა. საიდანაც 1 შემთხვევაში მოსამართლემ არასრულწლოვანი აღკვეთის ღონისძიების 

გამოყენების გარეშე დატოვა, ხოლო ერთს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 

სულ 

განრიდებული

- 437

ბრალის დადგენილება - 31 (7%)

ბრალი + დაკავება - 4
მხოლოდ დაკავება -1

სულ 

დევნის დაწყება  

-36 (8%)

2018 წლის პირველ ნახევარში განრიდებულ არსრულწლოვანთა მიმართ დევნის 

დაწყების მაჩვენებელი განრიდებამდე
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მუხლი 179

მუხლი 156

მუხლი 118

მუხლი 140

მუხლი 265

მუხლი 177-1

მუხლი 157'

მუხლი 260

მუხლი 126'

მუხლი 151

მუხლი 120

მუხლი 353

მუხლი 178

მუხლი 177-3

2019 წელს განრიდებამდე ბრალდებულ არასრულწლოვანთა სტატისტიკა სსკ-ის 

მუხლების მიხედვით
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პროკურორის მიერ მოთხოვნილი და სასამართლოს მიერ შეფარდებული აღკვეთის 

ღონისძიებების მაჩვენებელი შემდეგია: 

პროკურორის მოთხოვნილი მოსამართლის მიერ შეფარდებული 

არასრულწლოვნის 

მეთვალყურეობაში გადაცემა 
15 

მა
თ

 შ
ო

რ
ი

ს 

არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაში 

გადაცემა 
15 

გირაო 13 

მა
თ

 შ
ო

რ
ი

ს 

გირაო 9 

შეთანხმება გაუსვლელობისა და 

სათანადო ქცევის შესახებ 
2 

არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაში 

გადაცემა 
1 

დატოვა აღკვეთის გარეშე 1 

პატიმრობა 3 

მა
თ

 შ
ო

რ
ი

ს გირაო 2 

პატიმრობა 1 

შეთანხმება გაუსვლელობისა და 

სათანადო ქცევის შესახებ 
1 

მა
თ

 შ
ო

რ
ი

ს 

შეთანხმება გაუსვლელობისა და 

სათანადო ქცევის შესახებ 
1 

საპატიმრო გირაო 1 

მა
თ

 შ
ო

რ
ი

ს 

არასრულწლოვნის მეთვალყურეობაში 

გადაცემა 
1 

 

ზემოაღნიშნული მონაცემების 

მიხედვით პროკურორის მიერ 

მოთხოვნილი აღკვეთის 

ღონისძიება არ 

დაკმაყოფილდა მხოლოდ ერთ 

შემთხვევაში. 17 შემთხვევაში 

კი პროკურორის მიერ 

მოთხოვნილი აღკვეთის 

ღონისძიება სრულად 

დაკმაყოფილდა. 

 

 

17

10

5

1

მოთხოვნილი აღკვეთის ღონისძიებების 

დაკმაყოფილების მაჩვენებელი

სრულად დაკმაყოფილდა -52%

შეიცვალა გირაოს ოდენობა - 30%

შეეფარდა სხვა აღკვეთი - 15%

არ დაკმაყოფილდა -3%



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
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5.5. არასრულწლოვანთა მიმართ დევნის არდაწყების/შეწყვეტის დროულობა და 

საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის მაჩვენებელი 

პირი განრიდებულად ითვლება მასთან განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულების 

გაფორმებისთანავე. განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულება სამოქალაქო 

შეთანხმების სახეს წარმოადგენს მხარეებს შორის, რომელიც აუცილებლად სისხლის 

სამართალწარმოების ფარგლებში საპროცესო გადაწყვეტილების ფორმით უნდა აისახოს 

დაუყოვნებლივ და განრიდებული პირის მიმართ პროკურორმა დროულად უნდა გამოიტანოს 

დადგენილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების/შეწყვეტის შესახებ. 

არასრულწლოვანთა განრიდების საქმეები ამ კუთხითაც გაანალიზდა და შედეგების მიხედვით 

ძირითად შემთხვევაში დევნის არდაწყების/შეწყვეტის დადგენილება პროკურორს 

არასრულწლოვანთან განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულების გაფორმების 

დღესვე ან 1-დან 5 დღის ვადაში აქვს გამოტანილი.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ დადებითად უნდა შეფასდეს პროკურორთა მხრიდან დევნის 

არდაწყების/შეწყვეტის დადგენილების გამოტანის მაღალი მაჩვენებელი ხელშეკრულების 

გაფორმების დღესვე, ან 5 დღის ვადაში, ყურადსაღებია, რომ ცალკეულ შემთხვევებში 

ფიქსირდება დროის გაჭიანურება, რასაც აუცილებლად უნდა მიექცეს სათანადო ყურადღება. 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 47-ე მუხლის თანახმად „თუ 

არასრულწლოვანი შეასრულებს განრიდების ან განრიდებისა და მედიაციის შესახებ 

ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, პროკურორი იღებს გადაწყვეტილებას 

სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე.“ ხელშეკრულების პირობების 

1
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17
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181

6-5 დღეში

21-30 დღეში

1 თვეზე მეტ ვადაში

არ არის გამოტანილი

იმავე დღეს

1-5 დღეში

21-30 დღეში

1 თვეზე მეტ ვადაში

11-20 დღეში

6-10 დღეში

არ არის გამოტანილი

1-5 დღეში

იმავე დღეს
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დევნის არდაწყების/შეწყვეტის დადგენილების გამოტანის დროულობა 

განრიდების ხელშეკრულების გაფორმების თარიღთან მიმართებაში



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 
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დასრულების და ხელშეკრულების შესრულების საბოლოო ანგარიშის მიღებისთანავე 

პროკურორმა დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების 

შეწყვეტის გადაწყვეტილება. 

საანგარიშო პერიოდში, ანუ 2019 წლის 31 დეკემბრისთვის 437 განრიდებულიდან 290 

არასრულწლოვნის მიმართ განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულება ასრულებდა 

მოქმედებას, საიდანაც 5-ის მიმართ განრიდება შეწყდა, 7-ს გაუგრძელდა განრიდების 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, 7 არასრულწლოვანის საქმეზე განრიდებულ სხვა პირებს არ 

დაუსრულებიათ ხელშეკრულების პირობების შესრულება, შესაბამისად საქმეზე გამოძიება ვერ 

შეწყდებოდა. ამდენად გამოძიების შეწყვეტის საფუძველი არსებობდა 271 განრიდებული 

არასრულწლოვნის საქმეზე, საიდანაც 216 (78%) არასრულწლოვნის სისხლის სამართლის 

საქმეზე გამოტანილია დადგენილება გამოძიების შეწყვეტის შესახებ, ხოლო არ არის 

გამოტანილი 55 საქმეზე. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების დროულად მიღების 

მაჩვენებელი მაღალია, შესაბამის პროკურორებს უნდა მიეცეთ აღნიშნულ საკითხთან 

მიმართებაშიც სათანადო რეკომენდაცია. 

 

5.6. განრიდებულ არასრულწლოვანთა საქმეებზე კანონიერი/საპროცესო 

წარმომადგენლის ჩართულობა 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, არასრულწლოვანთა უფლებების ეფექტიანი 

განხორციელების მიზნით, აუცილებელია კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლს 

მონაწილეობა. არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია 

მართლმსაჯულების პროცესში ჩაერთოს არასრულწლოვნის კანონიერი წარმომადგენელი, 

კანონიერი წარმომადგენლის მოძიების შეუძლებლობის შემთხვევაში, პროცესში 

მიზანშეწონილია საპროცესო წარმომადგენლად ჩაერთოს სანდო პირი და მხოლოდ უკიდურესი 

აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდეს საპროცესო წარმომადგენლად მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენლის ჩართვა. განრიდების პროცესში კანონიერი 

წარმომადგენლის მონაწილეობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან განრიდების 

ხელშეკრულების პირობების შესრულების პროცესში საპროცესო წარმომადგენლის ჩართულობა 

ხშირად ქმნის პრობლემებს. საპროცესო წარმომადგენელი მუდმივ კომუნიკაციას ვერ ამყარებს 

სულ 

განრიდებული 

არასრულწლოვანი 

-437

შეწყდა  - 216

შესაწყვეტია - 55

გამოძიების 

შეწყვეტის 

საფუძველი -

271

გამოძიების შეწყვეტის მაჩვენებელი



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 
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არასრულწლოვანთან და ხშირად ვერ ფლობს ინფორმაციას არასრულწლოვნის მიერ პირობების 

შესრულებასთან დაკავშირებით. 

როგორც 2019 წლის მონაცემების ანალიზიდან გამოიკვეთა 437 განრიდებული 

არასრულწლოვნიდან 347 (79%) არასრულწლოვნის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეში 

ჩართული იქნა კანონიერი წარმომადგენელი, საიდანაც უმეტესად პროცესში კანონიერი 

წარმომადგენლის სახით მშობლები მონაწილეობდნენ. 83 არასრულწლოვნის მიმართ 

დანიშნული იქნა საპროცესო წარმომადგენელი, საიდანაც საპროცესო წარმომადგენლად 

მართლმსაჯულების პროცესში 22 არასრულწლოვნის მიმართ ჩაერთო სანდო პირი ნათესავის 

სახით, 5 არასრულწლოვნის მიმართ სხვა სანდო პირი, ხოლო 56 არასრულწლოვნის მიმართ 

საპროცესო წარმომადგენლად დანიშნული იქნა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

წარმომადგენელი. 7 პირი, რომლებიც დანაშაულის ჩადენის დროს არასრულწლოვნები იყვნენ, 

პროცესის მიმდინარეობისას სრულწლოვნები გახდნენ და კანონიერი/საპროცესო 

წარმომადგენლის ჩართულობას მართლმსაჯულების განხორციელებისას აღარ საჭიროებდნენ. 

ამდენად 2019 წლის მონაცემებით განრიდებულ არასრულწლოვანთა სისხლის 

სამართალწარმოების პროცესში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენელი 

საპროცესო წარმომადგენლად დანიშნული იქნა მხოლო 13% შემთხვევაში.  
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6. განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულება და ხელშეკრულების 

დარღვევის მაჩვენებელი 

6.1. განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულების ხანგრძლივობა და პირობები 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის წარმატებით განხორციელების მნიშვნელოვან წინაპირობას 

განრიდების ხელშეკრულების პირობების სწორად შერჩევა წარმოადგენს - როგორც 

ხანგრძლივობის, ასევე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობების მიხედვით. 

განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი განმეორებითი ანალიზის კვლევამ,4  ასევე, 

განრიდების ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ყოველწლიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ 

არაეფექტურია მცირე ვადიანი ხელშეკრულებები. შესაბამისად გაიცა რეკომენდაცია, 

ხელშეკრულებების ხანგრძლივი ვადით გაფორმების შესახებ, რათა განრიდებულზე 

დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების და სხვადასხვა პროფესიონალებთან მუშაობის 

შედეგად შეიცვალოს არასრულწლოვნის ცნობიერება და მისი დევიაციური ქცევის ფორმირება 

სწორი მიმართულებით მოხდეს. რეკომენდაცია არ გულისხმობს ინდივიდუალური 

გარემოებების გათვალისწინების უგულებელყოფას. ამოსავალ პრინციპად არასრულწლოვნის 

საჭიროების გათვალისწინება რჩება. სწორედ ამ საჭიროებებზე გონივრულად მორგებული 

უნდა იყოს განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულება. 

2019 წლის მონაცემების 

მიხედვით ყველაზე მეტი 

განრიდების/განრიდება-

მედიაციის ხელშეკრულება 

გაფორმებული იქნა 4 თვის 

ვადით. მაღალია 3 და 5 თვიანი 

ხელშეკრულების რაოდენობაც. 

2019 წელს გვხვდება 

მინიმალური ვადით 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებებიც - 1 თვის 

ვადით ხელშეკრულება 

გაუფორმდა 4 არასრულწლოვანს 

და 5 18-დან 21 წლამდე ასაკის 

პირს. მაქსიმალური 12 თვის 

ვადით კი ხელშეკრულება 

მხოლო 1 არასრულწლოვანს 

გაუფორმდა. 

რაც შეეხება ხელშეკრულების პირობების ანალიზს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არ 

არსებობს სერვისების ერთიანი ბაზა, ძნელია არსებული სერვისების მოძიება, სოციალურ 

 
4 კვლევა 2019 წლის დასაწყისში განხორციელდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე 

ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს მიერ 2010-2018 წლებში 

განრიდებულ არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა მიმართ. 
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მუშაკთა, მედიატორთა და პროკურორთა ერთობლივი ძალისხმევით მაინც ხდება 

არასრულწლოვნისთვის შესაბამისი სერვისების შეთავაზება.  

ხელშეკრულების პირობების ანალიზი ასეთ სურათს გვაძლევს - ხელშეკრულებათა პირობები 

რამდენიმე ჯგუფად შეგვიძლია დავყოთ: განათლება, სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

რეაბილიტაცია, სპორტი და ხელოვნება, საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობები და 

დაზარალებულისთვის სასარგებლო აქტივობები. 

2019 წელს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, განრიდება-მედიაციის პროგრამის ფარგლებში 

არასრულწლოვანთათვის მათი საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდა შემდეგი სახის 

სერვისების შეთავაზება: 

განათლების მიმართულებით: 

 ესეს დაწერა, სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით (მაგ.: 

„დანაშაულისმაპროვოცირებელიმიზეზები, მისიშედეგები და თავიდან აცილების 

გზები“, „რომ არა განრიდების პროგრამა“, „ავტოსაგზაო შემთხვევათა გამომწვევი 

მიზეზები და მათი თავიდან აცილების გზები“, „როგორ წარმომიდგენია ჩემი თავი 

ხუთი წლის შემდეგ“, „ჩემიუფლებებიდავალდებულებები“, 

„თუჩემთვისმნიშვნელოვანსსხვამომპარავს“, „გამოხატვისთავისუფლება“ ,„რა მასწავლა 

ამ შემთხვევამ და რას გავითვალისწინებ მომავალში“, „ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობის 

მოხმარების შედეგად გამოწვეული საფრთხეები და რისკები“, „კომპიუტერული 

თამაშების თანმხლები საფრთხეები და რისკები“, „ძალადობა მოზარდებში-გამომწვევი 

მიზეზები და დაძლევის გზები“ დასხვა); 

 აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესება და სკოლის მოსწავლეებისათვის განკუთვნილი 

სხვადასხვა წიგნის წაკითხვა, მაგ.: „ჩემი უფლებები და მოვალეობები“, „სამართლის 

ქალაქი“, და სხვა მხატვრული ან სხვა ჟანრის ლიტერატურა; 

 საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და 

ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგებისა და გამომწვევი მიზეზების შესახებ ანალიზის 

გაკეთება; 

 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში ჩართვა; 

 კომპიუტერის და უცხო ენის შემსწავლელ კურსებზე ჩარიცხვა; 

 სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობიდან 

პრობაციის ოფიცრის მიერ შერჩეული კანონის/მუხლების წაკითხვა. სხვადასხვა სახის 

დანაშაულზე ინფორმაციის მოძიება; 

 ფსიქოაქტიური ნივთიერებების და კონკრეტულად, მარიხუანას ნეგატიური გავლენის 

შესახებ შესაბამისი ლიტერატურის გაცნობა, წყაროების მოძიება და ანალიტიკური ესეს 

მომზადება. 

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია: 

 შემდეგი სახის ტრენინგ-კურსებში ჩართვა:  „კომუნიკაცია,“ „პოზიტიური აზროვნება,“  

„ბრაზის მართვა,“ „თვითშეფასება, ახალი შესაძლებლობების განვითარების 

ხელშეწყობა,“„ ასერტიული ქცევა,“ „დანაშაულის გაცნობიერება,“ „ცხოვრებისეული 



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 

 საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი 

ანალიტიკური სამმართველო 

 
 

51 

ფასეულობები,“ „მომავლის დაგეგმვა,“ „გემბლინგი-აზარტულ თამაშებზე 

დამოკიდებულება,“ „ცხოვრებისეული რისკები და საჭიროებები,“ “ჯანსაღი ცხოვრების 

წესი“ თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტის მიზნით; 

 ფსიქოლოგთან ინდივიდუალური კონსულტაციების გავლა შესაბამისი საჭიროების 

მიხედვით. მათ შორის, სტრესული გამოცდილების დაძლევის, თამაშდამოკიდებულების 

დაძლევის და სხვა მიზნით; 

 ფსიქო-თერაპიის კურსების გავლა, ან ფსიქოლოგის/ფსიქიატრის მომსახურების მიღება 

დესტრუქციული ქცევების შემცირების მიზნით; 

 მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართვა და საქველმოქმედო ორგანიზაციის დახმარება; 

 მანდატურის ცენტრის ფსიქოლოგებთან კონსულტაციები; 

 ტატუს მოცილების პროგრამაში ჩართვა. 

სპორტი და ხელოვნება: 

 ხეზე კვეთის შესწავლა და ხისგან დამზადებული ნაკეთობების წარმოდგენა; 

 ვარჯიში ფეხბურთში, ჭიდაობასა და ფარიკაობაში, სპორტის უფასო წრეზე სიარული; 

 ასაკით უმცროსი მოჭიდავეებისთვის გაკვეთილების ჩატარებაში მწვრთნელის 

დახმარება. 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო აქტივობები: 

 ეკლესიის დასუფთავებაში მონაწილეობა; 

 საბავშვობაღისპერსონალის დახმარებასხვადასხვააქტივობებში; 

 საქველმოქმედო ორგანიზაციის დახმარებასოციალურადდაუცველიმოხუცების კვებით 

უზრუნველყოფის პროცესში; 

 სახლმუზეუმისდასუფთავებისაქტივობაში მონაწილეობის მიღება; 

 სოციალურადდაუცველბავშვთადღისცენტრში სიარული დაბავშვების დახმარება, 

მათთვის ზღაპრების და მოთხრობების წაკითხვა. 

 კულტურისცენტრთანარსებულიბიბლიოთეკისკარტოთეკის დალაგების პროცესში 

მონაწილეობის მიღება; 

 სოფელშიმცხოვრებიმარტოხელამოხუცის დახმარება საოჯახოდასასოფლო-

სამურნეოსაქმიანობაში; 

 კეთილმოწყობისსამსახურისმომსახურეპერსონალისდახმარებაქალაქისგამწვანებისსაქმე

ში; 

 განსაკუთრებული საჭიროების მქონეპირების დახმარებასხვადასხვასაქმიანობაში; 

 საჯარო სკოლის დირექციის დახმარება სკოლის ეზოსა და შენობის მოწესრიგებაში; 

 მოხუცთა დღის ცენტრში მუსიკალური საღამოს საორგანიზაციო აქტივობებში 

ჩართულობა; 

 სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დირექციის დახმარება სამსახურეობრივ საქმიანობაში; 

 ზოოპარკის მომსახურე პერსონალის დახმარება სამსახურეობრივ საქმიანობაში. 

შეზღუდვები და სხვა ვალდებულებები: 

 აზარტულ სათამაშო კლუბებში შესვლის შეზღუდვა, იმ პირებთან ურთიერთობის 

აკრძალვა, ვინც შეიძლება შეუწყოს ხელი მის ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში 

ჩართვას; 

 თავშეყრის ადგილებში ყოფნისგან თავის შეკავება და ალკოჰოლის მიღების აკრძალვა; 
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 საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შეზღუდვა მასთან მომუშავე პროფესიონალების 

ინფორმირების გარეშე; 

 დაზარალებული იურიდიული პირის საქმიანობის სპეციფიკის, მისი დაარსებისა და 

საქმიანობის სფეროს შესახებ. 

დაზარალებულის წინაშე ვალდებულებები: 

 დაზარალებულის დახმარება მაღაზიის დალაგებაში;  

 დაზარალებულის დახმარება დაზიანებული ნივთის შეკეთებასა და მოვლაში; 

 დაზარალებულისთვის მიყენებული მატერიალური ზიანის ანაზღაურება; 

 დაზარალებულის წინაშე საკუთარი ქმედების გააზრება; 

 დაზარალებულისთვის წერილის მიწერა, სადაც მას უამბობს საკუთარი თავის, თავისი 

ქმედებისა და მისდამი დამოკიდებულების შესახებ. 

პრაქტიკაში პრობლემური აღმოჩნდა განრიდების პროგრამაში ფსიქოლოგიური პრობლემების 

მქონე არასრულწლოვანთა ჩართვა. რამდენიმე არასრულწლოვნის მიმართ, რომელთაც არ 

დაუდგინდათ შეურაცხადობა, მაგრამ შეფასებისას გამოიკვეთა გაცნობიერებისა და აღქმის 

პრობლემები, ვერ გაუფორმდათ განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულება, რადგან 

მათთვის ვერ მოხერხდა სათანადო სერვისების მოძიება. როგორც სპეციალისტები 

მიუთითებდნენ საჭირო იყო არასრულწლოვანთან კლინიკური ფსიქოლოგის მუშაობა, მაგრამ 

აღნიშნული სპეციალისტის პროცესში ჩართვა ვერ მოხერხდა. განრიდების განხორციელების 

მიზანშეუწონლობის გამო, საქმეზე გამოძიება შეწყდა დისკრეციული უფლებამოსილების 

გამოყენებით. მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში არასრულწლოვნები დარჩნენ სათანადო 

დახმარების გარეშე, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა როგორც მართლმსაჯულებისთვის, ისე 

სოციალური და ჯანდაცვის მომსახურების კუთხითაც. 

6.2. განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულების დარღვევის მაჩვენებელი 

განრიდება-მედიაციის პროგრამის წარმატების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს 

განრიდებულ პირთა მიერ განმეორებითი დანაშაულის ჩადენისა და ხელშეკრულების 

პირობების დარღვევის დაბალი მაჩვენებელი წარმოადგენს. 

მოცემულ ანალიზში განრიდებულ პირთა მიერ განმეორებით დანაშაულზე არ ვისაუბრებთ, 

რადგან როგორც უკვე აღვნიშნეთ ამ საკითხის სიღრმისეული კვლევა დამოუკიდებლად 

განხორციელდა, რომლის საფუძველზეც გაანალიზდა განრიდებულთა მიერ განმეორებითი 

დანაშაულის მაჩვენებელი წლების, დანაშაულის სახის და ა.შ. კრიტერიუმების მიხედვით. 

განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ განმეორებითი დანაშაულის კვლევას გენერალური 

პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული 

განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველო ყოველ სამ წელიწადში 

განახორციელებს. 

ანალიზში წარმოგიდგენთ საანგარიშო პერიოდში - 2019 წელს განრიდებულ პირთა მიერ 

ხელშეკრულების დარღვევის მაჩვენებელს. 

არასრულწლოვანთა განრიდების მონიტორინგის ფარგლებში ყოველწლიურად მოწმდება თუ 

რამდენ შემთხვევაში მოხდა განრიდების/განრიდება-მედიაციის ხელშეკრულების დარღვევა, 
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აქედან რამდენ შემთხვევაში არ შესრულდა დაკისრებული ვალდებულებები და რამდენ 

შემთხვევაში მოხდა განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა.  

2019 წელს არასრულწლოვნის წესით განრიდებული 797 პირიდან განრიდების ხელშეკრულება 

დაარღვია სულ 26-მა პირმა, საიდანაც 17-მა არ შეასრულა ხელშეკრულებით დაკისრებული 

ვალდებულებები. საიდანაც 10 არასრულწლოვანი, ხოლო 7 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი 

იყო.ორი მათგანის მიმართ შეწყდა განრიდებისპროცესი და ორივე მათგანი 18-დან 21 წლამდე 

ასაკისაა, მათ მიმართ დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა. დანარჩენ 15 პირს გაუგრძელდა 

განრიდების ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, მათგან 10 არასრულწლოვანი, ხოლო 5 18-დან 

21 წლამდე ასაკისაა. მოცემული ეტაპისთვის განრიდების ხელშეკრულების განმეორებითი 

დარღვევა არ ფიქსირდება.  

განმეორებითი დანაშაული ჩაიდინა 2019 წელს სულ არასრულწლოვნის წესით განრიდებულმა 

9 პირმა, საიდანაც 7 არასრულწლოვანი, ხოლო 2 - 18-დან 21 წლამდე ასაკისაა. ცხრავე მათგანის 

მიმართ შეწყდა განრიდების პროცესი და დაიწყო სისხლისსამართლებრივი დევნა. 

 

საკმაოდ დაბალია 2019 წელს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და 

განმეორებითი დანაშულის მაჩვენებელი. სულ 2019 წელს განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის 

საერთო მაჩვენებელი მხოლოდ 1%-ია. დეტალური ინფორმაცია ხელშეკრულების პირობების 

შეუსრულებლობისა და ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში ჩადენილი განმეორბეთი 

დანაშაულის მაჩვენებელი განრიდებულთა საერთო რაოდენობასთან, განრიდებულ 

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა რაოდენობასთან მიმართებაში 

შემდეგია: 

სულ განრიდებული ხელშეკრულების პირობების დარღვევა 

7 (2%)

10

2 (0,5%)

7

განმეორებითი 

დანაშაული

ხელშეკრულების სხვა 

პირობების 

შეუსრულებლობა

განმეორებითი 

დანაშაული

ხელშეკრულების სხვა 

პირობების 

შეუსრულებლობა

არასრულწლოვანი 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი

განმეორებითი დანაშაულისა და ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის 

მაჩვენებელი 
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განმეორებითი 

დანაშაული 

ხელშეკრულების 

პირობების 

სხვაგვარი 

შეუსრულებლობა 

სულ 

ხელშეკრულების 

დარღვევა 

არასრულწლოვანი 437 

   
მა

თ
 შ

ო
რ

ი
ს 7 (2%) 10 (2%) 17 (4%) 

18-დან 21 წლამდე 360 2 (0.5%) 7 (2%) 9 (2.5%) 

სულ 797 9 (1%) 19 (2%) 26 (3%) 

 

პროკურატურის მიერ გასულ წლებში დამუშავებული გახლდათ ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადაში არასრულწლოვანთა მიერ განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი. გასულ წლებთან 

მიმართებაში არასრულწლოვანთა მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში ჩადენილი 

განმეორებითი დანაშაულის თანაფარდობა ასეთია:  

 2016 წელს განმეორებითი 

დანაშაული ხელშეკრულების 

მოქმედების ფარგლებში მხოლოდ 

1% იყო (462 არასრულწლოვნიდან 

5); 

 2017 წელს - 3%(475 

არასრულწლოვნიდან 13),  

 2018 წელს - 2% (497 

არასრულწლოვნიდან - 8);  

 2019 წელს კი ხელშეკრულების 

მოქმედების ფარგლებში 

არასრულწლოვანთა მიერ 

ჩადენილი განმეორებითი 

დანაშაული 2%-ია (437 

არასრულწლოვნიდან 7). 

 

საინტერესოა ერთმანეთთან შედარდეს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები, რომლებზეც 

მოხდა არასრულწლოვანთა განრიდება და რომლებიც მათ განმეორებით ჩაიდინეს. 

2019 წელს ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში განმეორებითი დანაშაულის ჩამდენი 7 

არასრულწლოვნიდან, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლზე 

განრიდებულმა 6-მა პირმა განმეორებით კვლავ 177-ე მუხლით გათვალისწინებული 

დანაშაული ჩაიდინა 5-მა, ხოლო ერთმა - 1261 და 111-151-ე მუხლებით გათვალისწინებული 

დანაშაულთა ერთობლიობა; 180-ე მუხლზე განრიდებულმა ერთმა პირმა კი კვლავ 180-ე 

მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ჩაიდინა. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში 

განმეორებითი დანაშაულის ჩამდენი 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირიდან 177-ე მუხლზე 

2016 წელი, 

1%

2017 წელი, 

3%

2018 წელი, 

2%
2019 წელი, 

2%

2016-2019 წლებში განრიდებულ 

არასრულწლოვანთა მიერ ხელშეკრულების 

მოქმედების ფარგლებში ჩადენილი 

განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 
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განრიდებულმა ერთმა პირმა კვლავ 177-ე მუხლით გათვალისწინებული, ხოლო 178-ე მუხლზე 

განრიდებულმა კი კვლავ 178-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ჩაიდინა. 
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7. დასკვნა 
 

2019 წლის განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა საკმაოდ 

საინტერესო ტენდენციები, რომლებიც ნამდვილად იძლევა შემდგომი ეფექტიანი საქმიანობის 

განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიების დაგეგმვის შესაძლებლობას. 

კერძოდ, 2019 წლის მონაცემების ანალიზის შედეგები შემდეგია: 

 განრიდება-მედიაციის პროგრამის ამოქმედებიდან დღემდე (2010-2019 წლები) სულ 

არასრულწლოვნის წესით განრიდებული არასრულწლოვნისა და 18-დან 21 წლამდე 

ახალგაზრდის მაჩვენებელია 4428. საიდანაც, 2910 არასრულწლოვანი, ხოლო 1518 

განრიდებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირია. 

 განრიების მაჩვენებელი 2019 წელს შემცირებულია 2018 წელთან შედარებით. 2019 წელს 

განრიდებული იქნა 437 არასრულწლოვანი და  18-დან 21 წლამდე ასაკის 360 პირი, 

ხოლო 2018 წელს 497 არასრულწლოვანი და  18-დან 21 წლამდე ასაკის 400 პირი. 

 2018 წელთან შედარებით 2019 წელს 2%-ით არის შემცირებული არასრულწლოვანთა 

მიმართ განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი განრიდებულ და ბრალდებულ 

არასრულწლოვანთა საერთო რაოდენობასთან მიმართებით და 57%-ს წარმოადგენს. 

თუმცა თუ 2019 წელს განრიდებულ არასრულწლოვანთა რაოდენობას შევადარებთ იმ 

არასრულწლოვანთა რაოდენობას, რომლებიც საერთო ჯამში აკმაყოფილებდნენ 

განრიდების კრიტერიუმებს და პროკურორმა დისკრეციული უფლებამოსილებიდან 

გამომდინარე მიიღო სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების გადაწყვეტილება, 

ვნახავთ რომ განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი - 76%-ია. 

 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით გაზრდილია განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი 

მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე. კერძოდ, 2019 წელს არასრულწლოვანთა 45% 

განრიდებული იქნა მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე, ხოლო 2018 წელს აღნიშნული 

მაჩვენებელი 40% იყო. 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა 24% იქნა განრიდებული მძიმე 

კატეგორიის დანაშაულზე 2019 წელს, 2018 წელს კი აღნიშნული მაჩვენებელი 23% 

გახლდათ. 

 მაღალია განრიდების მაჩვენებელი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე 

მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზე. 2019 წლის მონაცემებით 437 განრიდებული 

არასრულწლოვნიდან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაული ჩადენილი ჰქონდა 296-ს, რაც განრიდებულ 

არასრულწლოვანთა 68%-ს წარმოადგენს, ხოლო 18-დან 21 წლამდე ასაკის 360 პირიდან 

205-ს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლით გათვალისწინებული 

დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი, რაც საერთო რაოდენობის 57%-ს წარმოადგენს. 

 2019 წელს მედიაციის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 2019 წლის მდგომარეობით 

მედიაციის მაჩვენებელი 54%-ია იმ საქმეების საერთო რაოდენობასთან მიმართებით, 

რომლებშიც სახეზე გვყავდა დაზარალებული. მედიაციის მაჩვენებელი ცალ-ცალკე 

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა მიმართ კი შემდეგია: 437 

განრიდებული არასრულწლოვნიდან, დაზარალებული ჰყავდა 419 არასრულწლოვნის 

საქმეს, მედიაციით კი წარიმართა 254 არასრულწლოვნის განრიდების პროცესი. 

ამდენად, მედიაციის მაჩვენებელი 2019 წელს არასრულწლოვანთა მიმართ 61%-ია.  360 
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18-დან 21 წლამდე ასაკის განრიდებული პირიდან, დაზარალებული ჰყავდა 337 პირის 

საქმეს, მედიაციით კი წარიმართა 154 პირის განრიდების პროცესი. ამდენად, 18-დან 21 

წლის პირთა მიმართ განრიდების მაჩვენებელი 46%-ია. აღსანიშნავია, რომ მედიაციის 

პროცესი 9 შემთხვევაში პროკურორის შეცდომით ჩაიშლა - მიუხედავად საქმეზე 

დაზარალებულის არსებობისა საქმე მედიაციით წარმართვის მიზნით არ 

გადამისამართდა დანაშაულის პრევენციის ცენტრში. 

 2019 წელს სულ არასრულწლოვნის წესით განრიდებული 797 პირიდან 261 (33%) 

განრიდებული იქნა თბილისის მასშტაბით, 519 (65%) რეგიონებში, ხოლო 17 (2%) - 

გენერალური პროკურატურის მიერ. 

 რეგიონებში არასრულწლოვანთა განრიდების მაჩვენებელი მკვეთრად აღემატება 

არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელს, 

ხოლო თბილისში დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის გარდა 

არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის მაჩვენებელი  

განრიდების მაჩვენებელზე მაღალია. 

 განრიდების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დასავლეთის რეგიონში, ხოლო ყველაზე 

დაბალი კახეთის რეგიონში დაფიქსირდა. 

 2019 წელს დაინერგა განრიდებულ პირთა საქმეების მონიტორინგის განახლებული 

მექანიზმი, რომლის ფარგლებშიც გამოიკვეთა, რომ განრიდების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება ძირითად შემთხვევებში დროულად ხდება და გაჭიანურების 

მხოლოდ ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება. 

 დაბალია საქმეების სასამართლოდან დაბრუნების მაჩვენებელი. 2019 წელს 

სასამართლოდან განრიდების მიზნით 797 განრიდებულის საქმიდან სასამართლოდან 

მხოლოდ 51 (6%) პირის (34 არასრულწლოვანი და 17 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირი) 

საქმე იქნა დაბრუნებული. 

 განრიდებამდე არასრულწლოვანთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 

მაჩვენებელი კვლავ დაბალი - 8%-ია. კერძოდ, 2019 წელს განრიდებამდე 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 36 არასრულწლოვნის მიმართ, რომელთაგან 

ბრალი წარედგინა 35-ს (8%), საიდანაც 4 არასრულწლოვანი დაკავებული იყო. 1 

არასრულწლოვნის მიმართ კი დევნა დაკავებით დაიწყო, მას ბრალი არ წარდგენია და 

დაკავებიდან პროკურორის დადგენილებით განთავისუფლდა. 

 ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არასრულწლოვანთა უფლებების ეფექტიანი 

განხორციელების უზრუნველყოფის კუთხით პროცესში არასრულწლოვნის 

წარმომადგენლის სახით კანონიერი წარმომადგენლის ჩართულობა წარმოადგენს. 

აღსანიშნავია, რომ განრიდების ანალიზის შედეგების მიხედვით არასრულწლოვანთა 

განრიდების საქმეებში ძირითადად კანონიერი წარმომადგენლები ერთვებიან, 

საპროცესო წარმომადგენლად მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ჩართვა კი 

მხოლოდ 13% (56) შემთხვევაში განხორციელდა. 

 2019 წლის მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი განრიდების/განრიდება-მედიაციის 

ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 4 თვის ვადით. მაღალია 3 და 5 თვიანი 

ხელშეკრულების რაოდენობაც. 2019 წელს გვხვდება მინიმალური ვადით გაფორმებული 

ხელშეკრულებებიც - 1 თვის ვადით ხელშეკრულება გაუფორმდა 4 არასრულწლოვანს 



2019 წლის 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამის ანალიზი 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
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და  18-დან 21 წლამდე ასაკის 5 პირს. მაქსიმალური 12 თვის ვადით კი ხელშეკრულება 

მხოლოდ 1 არასრულწლოვანს გაუფორმდა. 

 დაბალია 2019 წელს ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში განმეორებითი 

დანაშაულის მაჩვენებელი. 2019 წელს განრიდებულ არასრულწლოვანთა მხოლოდ 2%-მა 

(7), ხოლო 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა მხოლოდ 0,5%-მა(2) ჩაიდინა განმეორებითი 

დანაშაული 2019 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით. 

 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის 
საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა 
და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის 
ანალიტიკური სამმართველო. 

 

 

 


