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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის 
მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის 
“რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 
დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ. 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და 
მიზნად ისახავს ამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით 
მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური 
თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, 
რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. 
პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი: 
ანა ჩაფიძე, დავით დოლაბერიძე, ეკატერინე მარუქაშვილი, ეკა ლეჟავა, თათა 
კაჭკაჭიშვილი, თინათინ ნიქაბაძე, მაკა ხეცურიანი, მარიამ ქველიაშვილი, 
რუსუდან გურგენიძე, სოფო ფუტკარაძე, ხატია ჩხეტიანი.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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შესავალი

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ ბავშვები განსაკუთრებულ დაცვას 

საჭიროებენ. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა მრავალი საერთაშორისო დოკუმენტი, 

მათ შორის − „ბავშვის უფლებათა კონვენცია“, რომელსაც საქართველო 1989 

წელს შეუერთდა. კონვენციის რატიფიცირებით სახელმწიფომ იტვირთა 

ვალდებულება, დაიცვას ბავშვის უფლებები და ქვეყანაში შექმნას ამ 

უფლებების რეალიზების/იმპლემენტაციის მექანიზმები, მათ შორის − 

საკანონმდებლო გზით. 

2019 წლის 20 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „ბავშვის 

უფლებათა კოდექსი“, რომელიც ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 ივნისს. 

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნ-

ველყოფა, ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზება, საუკეთესო 

ინტერესების უპირატესი გათვალისწინება, ბავშვის მონაწილეობის პრინციპი, 

დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადება, შრომასა და ჯანსაღ ცხოვრე-

ბის წესზე ხელმისაწვდომობა, ოჯახის დაცვა და მხარდაჭერა, ადგილობ-

რივი თვითმმართველობების როლის გაძლიერება ბავშვთა დასაცავად და 

მხარდასაჭერად.

„კოდექსი“ ავალდებულებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს, 

მუნიციპალიტეტებსა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზო-

გადოების ორგანიზაციებს ოთხი ფუნდამენტური პრინციპის დაცვას.

 ეს პრინციპებია: 

 ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინება; 

 ბავშვის მონაწილეობა;

 ბავშვის სიცოცხლის, გადარჩენისა და განვითარების უფლება;

 უთანასწორობის დაუშვებლობა.

2020 წლის 1 ივნისს ამოქმედებულმა „ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექს-

მა“ მთელი რიგი ვალდებულებები წარმოშვა ბავშვთა საკითხებზე მომუ-

შავე სახელმწიფო, საჯარო და კერძო პირებისთვის, მათ შორის − მუნიცი-

პალიტეტებისთვის. 
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წინამდებარე დოკუმენტში განხილული და გაანალიზებულია ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტის წინაშე „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული 

ვალდებულებები: დელეგირებული და საკუთარი უფლებამოსილების ნაწილში 

გაჩენილი, მათ შორის − ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

განყოფილების საქმიანობის სპეციფიკა. 

ხედვის დოკუმენტის მიზანი

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გაძლიერება ბავშვის ძირითადი უფლებებისა 

და თავისუფლებების დაცვის, ბავშვთა მხარდაჭერის და ამ სფეროში მუნი-
ციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებათა ეფექტიანი განხორციელების 

სისტემების შემუშავების მიზნით.

ვითარების ანალიზი:  
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები 
და ვალდებუ ლებები ბავშვთა 
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 
კუთხით

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ ამოქმედების შედეგად, ადგილობრივ 
თვითმმართველობას საკუთარი უფლებამოსილების ნაწილში გაუჩნდა მავნე 

ზეგავლენისგან ბავშვების დაცვის ვალდებულება. კერძოდ, საქართველოს 

ორგანული კანონის − „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-

16 მუხლის მეორე პუნქტის „ღ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტმა 
უნდა უზრუნველყოს შემდეგი პრევენციული ღონისძიებები და რეაგირება 
შემდეგ საკითხებზე: 

» ბავშვის დაცვა საჯარო სივრცეში;

» ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირების წესების დაცვის და ბავშვზე 
მეთვალყურეობის განმახორციელებელი პირის (ღონისძიების 
ორგანიზატორის) მიერ ვალდებულებების შესრულება;
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» ბავშვის ბეჭდურ მედიასთან, საჯარო კინოჩვენებაზე და მასობრივ 
გასართობ საცეკვაო ცენტრში (ღამის კლუბში) დაშვებისა 
და ბავშვისთვის ჩაწერილი ფილმის ხელმისაწვდომობის 
სამართლებრივი შეზღუდვების დაცვა;

» ბავშვისთვის ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, 
ტოქსიკური და თრობის სხვა საშუალებების, ალკოჰოლიანი 
სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი ნაწარმისა და 
კაფსულის უსასყიდლო და სასყიდლიანი მიწოდების აკრძალვის 

წესების დაცვა.

გარდა საკუთარი უფლებამოსილებისა, „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ 
მუნიციპალიტეტს, ჯანდაცვის, განათლებისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო
ებ თან ერთად, დელეგირებული უფლებამოსილების ნაწილში დაევალა:

  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდამჭერი  
 პროგრამების შემუშავება;

  რეზიდენტული ზრუნვის დაწესებულების შექმნა;

  განათლების ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება;

  ჯანმრთელობის დაცვის ხელშემწყობი პროგრამები;

  სათანადო საცხოვრისის პირობების დაცვის  
 სტანდარტის შემუშავება;

  ბავშვისთვის უვნებელი და ჯანსაღი გარემოს დაცვა;

  მშენებლობის ნებართვის გაცემისას ბავშვის ცხოვრების    
 სათანადო სტანდარტების გათვალისწინება;

  თამაშსა და დასვენების რეკრეაციულ-კულტურულ  
 ღონისძიებებში ბავშვის მონაწილეობა;

  ბავშვის სოციალური აქტივობის სახელმწიფო  
 პროგრამების შემუშავება;

  ბავშვის მოხალისეობის ხელშემწყობი პროგრამები.

»

»
»
»
»

»
»

»

»

»
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თუმცა, გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტს დელე-

გირებული უფლებამოსილების განხორციელების ვალდებულება წარმოეშობა 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დელეგირებულ უფლებამოსილებას თან 

ახლავს შესაბამისი ფინანსური მხარდაჭერა მიზნობრივი ტრანსფერის 

სახით.

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ ამოქმედების შემდგომ წარმოშობილი 

ვალდებულების შესასრულებლად, ქუთაისის საკრებულოს 151-ე დადგე-

ნილებით, მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული ბავშვის უფლე-

ბების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით, ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულში, სოციალურ 

საკითხთა სამსახურში შეიქმნა მეორადი სტრუქტურული ერთეული − ბავშვთა 

უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. 

განყოფილების დებულებაში ვკითხულობთ, რომ ეს სტრუქტურა ბავშვის 

უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებებს ახორციელებს ქალაქ 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთარი და დელეგირებული უფლე-

ბამოსილებების ფარგლებში, ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებათა და ზიანის 

რისკის დადგენის წესების საფუძველზე.1 

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებას ოჯახის 

პირველი დონის პრევენციის ვალდებულება აკისრია. 

დებულების თანახმად, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოცია-

ლურ საკითხთა სამსახური მუნიციპალიტეტის მიერ „ბავშვის უფლებათა 

კოდექსით“ განსაზღვრულ ვალდებულებებს დელეგირებული და საკუთარი 

უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს.2

ახლად შექმნილ ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყო-

ფილებას ხელმძღვანელობს კოორდინატორი. განყოფილებას ჰყავს მულტი-

დისციპლინური ჯგუფი: ექვსი სოციალური მუშაკი, ერთი ფსიქოლოგი, ერთი 

იურისტი, ბავშვთა დაცვის ერთი ინსპექტორი და ერთი ექიმი, რომლებიც 

მუშაობენ ბავშვისა და ოჯახის საჭიროებათა დასადგენად და ზიანის რისკის 

შესაფასებლად. ქუთაისის მერის ბრძანებით ასევე დამტკიცებულია ბავშვისა 

1 „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 
სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის 
მუნიცი პალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #18 დადგენილება.

2 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #151, 2020 წლის 24 ივნისი.
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და ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელების ინსტრუქცია 

(სკრინინგის ფორმა, ბავშვისა და ბავშვის ოჯახის შეფასების ფორმა).3 

განყოფილებამ ფუნქციონირება 2021 წლის იანვრიდან დაიწყო. მისი 

დებულებით განსაზღვრულია შემდეგი საკითხების გადაწყვეტა/მოგვარება: 

 საქართველოს კანონით − „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ 

გათვალისწინებული ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებების 

განხორციელება საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში;

 საქართველოს კანონით − „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ 

გათვალისწინებული ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო 

პროგრამების განხორციელება, ამ პროცესის მონიტორინგი და 

შეფასება დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში;

 ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური და 

სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების მიზნით 

კოორდინირებული მუშაობა შესაბამის სახელმწიფო 

დაწესებულებებთან, კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, 

არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის ოქტომბერში ქუთაისის მერიასა და UNICEF-ს 

შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელმაც 

უნდა უზრუნველყოს ქუთაისის მიერთება ბავშვზე მორგებული ქალაქების 

საერთაშორისო ქსელთან. მემორანდუმი ხელს შეუწყობს წარმატებული 

მაგალითებისა და ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით იმ 

აქტივობების განხორციელებას, რომლებიც მოიცავს ქალაქის ინფრა სტრუქ-

ტურის, გარემოს, ჯანდაცვის, განათლების, სოციალური დაცვისა და სხვა 

სისტემების მორგებას ბავშვთა საჭიროებებზე.

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტმა, „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ 

ვალდებულებიდან გამომდინარე, შექმნა ბავშვთა უფლებების დაცვისა და 

მხარდაჭერის განყოფილება, ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული 

ამოცანები არ უკავშირდება „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ 

საკუთარი უფლებამოსილებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

3  ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 18 აგვისტოს #1652 ბრძანება.

»

»

»
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პრობლემის აღწერა და შეფასება 

კანონმდებლობით რეგულირებული მუნიციპალიტეტის ვალდებულებითი 

ნაწილის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ:

 ქუთაისის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ერთიანი ხედვის 

სტრა ტეგიული დოკუმენტი ბავშვთა დაცვის მიმართულებით.

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ ამოქმედების შედეგად მუნიციპალიტეტს გაუჩნ და 
ვალდებულებები საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების ნაწილ ში. 
მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტს ამ დრომდე არ შეუმუშავებია სტრატეგია, 
მექანიზმი და ხედვა, თუ როგორ უნდა აღასრულოს ეს ვალდებულებები.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულება, შეიმუშაოს ბავშვთა დაცვის მიზნით ოჯახის 
მხარდაჭერის მატერიალური და არამატერიალური პროგრამები, არ არის 
ასახული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი 
პრიორიტეტების დოკუმენტის სოციალურ ნაწილში. შესაბამისად, არც ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში იძებნება კონკრეტული პროგრამა 
თუ ქვეპროგრამა, რომელიც ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება. უფრო მეტიც, 
დღეისთვის ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ბავშვთა უფლებების 
დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მხოლოდ ადმინისტრაციული 
ხარჯებია გათვალისწინებული.

 მუნიციპალიტეტი საკუთარ უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ 

მავნე ზეგავლენის შემცირების მიზნით პრევენციულ ღონის

ძიებებს ვერ ახორციელებს.

„ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ ადგენს, რომ აკრძალულია ბავშვისთვის 

ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ტოქსიკური და თრობის სხვა 

საშუალებების, ალკოჰოლიანი სასმლის, თამბაქოსა და ნიკოტინის შემცველი 

ნაწარმის ან კაფსულის უსასყიდლო ან სასყიდლიანი მიწოდება.

მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა გულისხმობს ბავშვის სოციალური 
გარემოს უარყოფითი ფაქტორებისა და ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი 
ინფორმაციისგან დაცვას, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს არა-
სრულწლოვანის ფსიქიკურ ან/და ფიზიკურ ჯანმრთელობას, მის მორალურ 
და სოციალურ განვითარებას. ამ ზიანის თავიდან ასაცილებლად იქმნება 
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლების მქონე სახელმწიფო და 
მუნიციპალური პროგრამები.4

4  ბავშვის უფლებათა კოდექსი, მუხლი 62. მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვის უფლების არსი.
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ბავშვზე მავნე ზეგავლენის შეფასების შესახებ ცნობებს გვაძლევს 
ისეთი ცნობილი კვლევითი ორგანიზაცია, როგორიცაა ESPAD, რომელიც 
ყოველწლიურად იკვლევს ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკული 
ნივთიერებების მოხმარების მდგომარეობას ევროპის 35 ქვეყანაში, მათ 
შორის საქართველოში 2015 წლიდან.

2019 წელს საქართველოში ჩატარებული კვლევის თანახმად, „მოსწავლეთა 
44,2%-მა (ბიჭები – 47,5% და გოგონები – 41,2%) განაცხადა, რომ სიგარეტის 
შოვნა საკმაოდ ადვილი ან ძალიან ადვილია“. 

„თამბაქოს მოხმარების დაწყების ასაკი − 2019 წლის კვლევის შედეგებით, 
მოსწავლეთა 21%-მა (ბიჭების 28% და გოგონების 14%) 13 წლის ან უმცროს 
ასაკში მოწია პირველად“. 

ადრეულ ასაკში ალკოჰოლის გასინჯვა/მოხმარება გოგონებში უფრო მაღალია, 
ვიდრე ბიჭებში. ESPAD-ის კვლევამ საქართველოში მისი მაღალი მოხმარება 
გამოავლინა (25%).

კვლევის თანახმად, მარიხუანა ყველაზე ადვილად საშოვნი ნივთიერებაა, 

რომლის მოხმარება ბავშვებსა და მოზარდებში დღითი დღე იზრდება. 2019 

წელს გამოკითხულთა შორის, საშუალოდ 6-დან ერთ მოსწავლეს (17%) 

ერთხელ მაინც გაუსინჯავს არალეგალური ნარკოტიკი.

მავნე ნივთიერებების ზეგავლენისგან ბავშვის დასაცავ პრევენციულ 

ღონისძიებებს, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ბავშვის დაცვისა და 

მხარდაჭერის შესაბამისი მუნიციპალური სამსახური ახორციელებს. 

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ დანაწესი გადმოტანილია თვითმმართველობის 

კოდექსის მე-16 მუხლში, სადაც მუნიციპალიტეტს საკუთარ უფლებამოსილებას 

მიკუთვნებული პრევენციული და შესაბამისი რეაგირების ღონისძიებების 

განხორციელება ევალება. 

ინსპექტირებასა და კონტროლს მუნიციპალიტეტი ამ დრომდე ვერ ახერხებს, 
ვინაიდან საქართველოს მთავრობას დღემდე არ აქვს დამტკიცებული ბავშვის 
დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი. შესაბამისად, ბავშვის უფლებების დაცვისა 
და მხარდაჭერის სამსახურის ინსპექტორიც ჯერჯერობით სამუშაო ფუნქცია-
მოვალეობების გარეშეა დარჩენილი.
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 მუნიციპალიტეტს ჯერაც არ შეუმუშავებია ბავშვის უფლებათა 

დაცვისა და ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამები საკუთარი და 

დელეგირებული უფლებამოსილების ნაწილში.

„ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ აღიარებს ბავშვის უფლებას, ცხოვრობდეს 

და იზრდებოდეს მშობლებთან ოჯახში, სადაც შექმნილია პირობები მისი 

ჰარმონიული აღზრდა-განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის და არ 

გამოიყენება აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები − ბავშვის ფიზიკური დასჯა, 

სასტიკი, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა. 

მუნიციპალიტეტს ამ დრომდე შემუშავებული არ აქვს ოჯახის მატერიალური 

და არამატერიალური მხარდამჭერი პროგრამები.

საკუთარი ინიციატივით ოჯახის მხარდამჭერი სოციალური პროგრამების 

შესამუშავებლად, მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი რესურსითა და სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციების ჩართულობით აფასებს მოქმედ თექვსმეტ 

სოციალურ პროექტს და მიღებული ანალიზის საფუძველზე ნერგავს ახალ 

პროგრამებს.

დღეს მოქმედი სოციალური პროგრამები ძირითადად ერთჯერადია, ისახავს 

ერთჯერადი ამოცანების შესრულებას და, ცხადია, მოკლებულია გრძელვადიან 

ხედვას.

ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამები არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ ერთჯერად 

დახმარებას, უნდა ემსახურებოდეს ბავშვისა და მისი ოჯახის მდგრად 

გაძლიერებას ერთი ან რამდენიმე ღონისძიების გზით, მათ შორის: 

 სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერით;

 არაძალადობრივი კომუნიკაციისა და პოზიტიური მშობლობის 

შესახებ კონსულტაციებითა და კურსებით;

 მშობლებისთვის პროფესიული განათლებისა და დასაქმების 

შესაძლებლობის შეთავაზებით;

 დამხმარე სოციალური სერვისებით, როგორიცაა: დღის ცენტრი, 

მკურნალობის კურსი ალკოჰოლიზმის, ნარკოდამოკიდებულების 

ან სხვა ფსიქოემოციური საჭიროების დროს.

»
»

»

»
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უნდა ითქვას დელეგირებული უფლებამოსილების ნაწილში განსახორციელე-

ბელ პროგრამებთან დაკავშირებითაც: შესაბამის სამინისტროებს დეტალურად 

არ აქვთ განსაზღვრული, რა ევალება მუნიციპალიტეტს თავისი კომპეტენ ციის 

ფარგლებში. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს იმის შესახებაც, რომ კანონში 

ჩანაწერი მუნიციპალიტეტის წინაშე ავტომატურად არ წარმოშობს ვალდე-

ბულებას, თუ დელეგირების გამცემი ორგანო მიზნობრივი ტრანსფერით 

შესაბამის ფინანსურ რესურსსა და კონკრეტულ რეგლამენტს არ დაუდგენს.

 თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ბავშვის 

ჩართუ ლობისა და მონაწილეობის უფლება რეალიზებული არ 

არის.

გაეროს „ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ მე-12 მუხლი განსაზღვრავს მონა-

წილე სახელმწიფოთა ვალდებულებას, „უზრუნველყონ საკუთარი შეხე-

დულებების ჩამოყალიბების უნარის მქონე ბავშვის უფლება, თავისუფლად 

გამოთქვას თავისი შეხედულებები ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მას 

ეხება, ამასთან, ბავშვის შეხედულებებს სათანადო ყურადღება ეთმობა მისი 

ასაკისა და სიმწიფის შესაბამისად“. ეს უფლება გამეორებულია საქართველოს 

„ბავშვის უფლებათა კოდექსშიც“.

ბავშვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტისას ადმინისტრაციული 

ორგანოს მთავარი პრინციპია ბავშვის მონაწილეობა და მისი აზრის მოსმენა. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, მუნიციპალიტეტში დღესაც არ არსებობს ბავშვზე 

მორგებული ადაპტირებული მონაწილეობის ფორმები. განყოფილებას ამ დრო-

მდე არ აქვს მოფიქრებული სამიზნე აუდიტორიის ჩართულობის მექანიზ მები.

ძალზე დაბალია მოქალაქეთა ცოდნა და ცნობიერება, რა ფორმით შეიძლება 

მიმართოს სამსახურს. 

 ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება 

საჭიროებს სისტემურ გაძლიერებას.

განყოფილებამ უნდა შეიმუშაოს მეთოდოლოგია, მათ შორის − ბენეფიციართა 

ჩართულობის მექანიზმების შესახებ.

სამსახურის ხელმისაწვდომობის მექანიზმი ბუნდოვანია იმ პირებისთვისაც 

კი, რომლებიც თავიანთი პროფესიული საქმიანობით ჩართული არიან ამ 
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პროცესში. სამსახურის ცნობადობა ძალზე დაბალია, საკუთარი FACEBOOK 

გვერდიც კი არ აქვს. მასზე ინფორმაციას ვერც მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე 

ნახავთ. 

განყოფილებას, რესურსის ნაკლებობის გამო, არ ჰყავს სპეციალისტთა სათა-

ნადო რაოდენობა სოციალური მუშაკების ქსელის შესაქმნელად, რისი ვალ-

დებულებაც მუნიციპალიტეტს თვითმმართველობის კოდექსით დაეკისრა.

განყოფილების ინსპექტორს ამ დრომდე არ აქვს სამუშაო აღწერილობა.

 მუნიციპალიტეტი არ იყენებს საგანმანათლებლო რესურსს 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული 

„ბავშვთა უფლებების ცენტრის“ სახით. 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამებში გათვალისწინებულია ბავშვის უფლებათა 

სამართლის სწავლება.

2020 წლის 1 დეკემბერს, სსიპ „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა“ 

და გაეროს ბავშვთა ფონდთან შეთანხმებული მემორანდუმის საფუძველზე, 

პედაგოგიური ფაკულტეტის ბაზაზე შეიქმნა „ბავშვთა უფლებების ცენტრი“.

ცენტრს, პედაგოგიური ფაკულტეტის დებულებიდან გამომდინარე, გააჩნია 

სპეციალური უფლებამოსილება, ინკლუზიური და ბავშვთა უფლებებზე 

ორიენტირებული ცოდნის, უნარების, დამოკიდებულებებისა და პრაქტიკის 

დანერგვის ხელშესაწყობად. ამ მიზნით ცენტრში უკვე მომზადდა შვიდი 

ბავშვის უფლებათა ექსპერტი და შექმნილია სასწავლო პროგრამა, რომლის 

ამოცანაა უნივერსიტეტის სამართლის, ჟურნალისტიკისა და საჯარო მმარ-

თველობის სტუდენტებისთვის სასწავლო მოდულში ბავშვის უფლებათა 

სწავლების ინტეგრირება. 

ცენტრს აქვს რესურსი, გადაამზადოს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებისა და სკოლის პედაგოგები ბავშვის უფლებათა 

შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად.

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ქუთაისის მუნიციპალიტეტისა და სსიპ 

„აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ბაზაზე შექმნილ „ბავშვთა 

უფლებების ცენტრს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობა ვერ ხერხდება.



დასკვნები და რეკომენდაციები:

„ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიღება ნამდვილად წინგადადგმული 

ნაბიჯია, მაგრამ მისი ამოქმედება უკავშირდება ცენტრალური და ადგილობ-

რივი ხელისუფლების კოორდინირებულ მუშაობას მთელ რიგ საკითხებთან 

დაკავშირებით.

უნდა აღინიშნოს, რომ „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ დაკისრებული 

ვალდებულებებიდან ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებები 

ყურადღებას უთმობენ სოციალურ ასპექტს. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა 

მუნიციპალიტეტებში ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

განყოფილება, თუმცა საკუთარი უფლებამოსილების ნაწილში მუნი ციპა-

ლიტეტის მთავარი ვალდებულება მავნე ზეგავლენისგან ბავშვის დაცვა 

და ინსპექტირებაა. ამ საქმიანობის განსახორციელებლად ადგილობრივი 

ხელისუფლება საქართველოს მთავრობისგან დღემდე ელოდება ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცებას. 

„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ ნაკისრი ვალდებულების 

შესასრულებლად:

 მუნიციპალიტეტმა საკუთარი უფლებამოსილების ნაწილში უნდა 

შექმნას ბავშვებზე მავნე ზეგავლენის შემცირების მექანიზმი და 

ინსპექტირების სისტემა.

ბავშვთა დაცვის ინსპექტირების კონკრეტული მექანიზმების დანერგვა 

აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტმა თავი გაართვას 

საკუთარ უფლებამოსილებას. ინსპექტორებს ევალებათ პრევენციული 

ღონისძიებების გატარება მავნე ზეგავლენისგან ბავშვების დასაცავად. ამ 

საქმიანობას სჭირდება ინსპექტირების კონკრეტული მექანიზმების დანერგვა.

მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს ინსპექტირების ცალკეული სისტემა 

ბავშვთა ჯგუფური ტრანსპორტირების, ალკოჰოლისა და სიგარეტის შეძენის, 

ღამის კლუბში ბავშვის დაშვების წესთან დაკავშირებით. ამასთანავე, 

მუნიციპალიტეტმა თავად უნდა განსაზღვროს, ვის დაავალებს ინსპექტირებას 

− ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ინსპექტორს 

თუ პროცესში სხვა ზედამხედველობით სამსახურს ჩართავს.
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 სამინისტროებმა მუნიციპალიტეტებთან ერთად უნდა შეიმუშაონ 

დელეგირებული უფლებამოსილების პროგრამები.

შესაბამისმა სამინისტროებმა, დელეგირებული უფლებამოსილების 

ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებთან დაკავშირებით, დროულად 

უნდა გამიჯნონ კომპეტენციები და მუნიციპალიტეტს გაუწიონ სათანადო 

სამართლებრივი, ფინანსური და საკონსულტაციო მხარდაჭერა პროგრამების 

ასამოქმედებლად. 

 მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს ბავშვის ძირითადი უფლებებისა 

და თავისუფლებების დაცვა-მხარდაჭერის ერთიანი სტრატეგიული 

დოკუმენტები.

ამასთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს სტრატეგიული 

პოლიტიკა, რომლის შესაბამისად საკითხები აისახება მუნიციპალიტეტის 

პრიორიტეტის დოკუმენტში, საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმასა და 

ბიუჯეტში, აგრეთვე − მის პროგრამულ დანართსა და ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშებში. ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტში გაითვალისწინოს 

„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ (ასევე მემორანდუმით) განსაზღვრული 

ახალი პროგრამები ან მოახდინოს არსებულ პროგრამებში აღნიშნული 

საკითხების ინტეგრირება. ბიუჯეტში, მის პროგრამულ დანართში, მკაფიოდ 

ჩამოყალიბდეს ამ მიმართულებით არსებული პროგრამები/ქვეპროგრამები/

ღონისძიებები, მათი აღწერა და მიზანი, შედეგი, აღმსრულებელი ორგანო 

და შედეგების შეფასების ინდიკატორები, მათ შორის − გენდერულ ჭრილში. 

 ბავშვის ჩართულობისა და მონაწილეობის უფლება რეალიზებული 

უნდა იყოს თვითმმართველობისა და „განყოფილების“ საქმიანობაში.

ადმინისტრაციულ ორგანოში ბავშვების მონაწილეობისა და ამ განყო-

ფილებასთან წვდომის გასაფართოებლად, უმჯობესია, მუნიციპალიტეტის 

მერიაში, სოციალურ სამსახურთან შეიქმნას ბავშვთა საბჭო, რომლის 

წევრებსაც მიეცემათ საშუალება, თავად გადაწყვიტონ მათთვის აუცილებელი 

საკითხები. 

მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს ბავშვზე მორგებული ადაპტირებული 

განცხადების ფორმები და განათავსოს ისინი ოფიციალურ ვებგვერდზე. 
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»

»

ასეთ ფორმებს უკვე იყენებენ საერთო სასამართლოები და იურიდიული 

დახმარების სამსახური.

ბავშვთა მონაწილეობისა და ჩართულობისთვის მნიშვნელოვანია გაიზარდოს 

განყოფილების ცნობადობა. ასამაღლებელია აგრეთვე მშობელთა და ბავშვთა 

ცნობადობა განყოფილების საქმიანობის შესახებ მათთან ელექტრონული 

კომუნიკაციის თუ ცხელი ხაზის მეშვეობით.

 სისტემურად გაძლიერდეს ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარ-

დაჭერის განყოფილება.

განყოფილების მუშაობის გაძლიერებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რათა 

გავლენა მოახდინოს ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე.

მნიშვნელოვანია გაძლიერდეს მულტიდისციპლინური გუნდის შესაძლებ-

ლობები, მკაფიოდ განისაზღვროს სამუშაო არეალი, პროაქტიულად გამო-

ვლინდეს საჭიროებები და საქმიანობა გახდეს ეფექტიანობაზე ორიენ-

ტირებული. ბავშვთან ურთიერთობაში წამყვანი როლი მიენიჭოს არა მხოლოდ 

ერთ პირს − სოციალურ მუშაკს, არამედ მთლიანად გუნდს. 

განყოფილებამ პერიოდულად, მაგალითად წელიწადში ერთხელ, მოამზადოს 

ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ, რომელიც იქნება საჯარო, 

საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და რომლის მოსმენაც, საზოგადოების 

ფართო ჩართულობით, საკრებულოს სხდომაზე გაიმართება. აუცილებელია 

განყოფილების საქმიანობაზე ცნობიერების ამაღლება.

განყოფილებამ შექმნას სოციალური გვერდი FACEBOOK-ზე, სადაც მუდმივად 

განათავსებს ინფორმაციასა და სიახლეებს.

 მუნიციპალიტეტმა გამოიყენოს აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში 

არსებული „ბავშვთა უფლებების ცენტრი“.

ბავშვის უფლებებზე ორიენტირებული განათლების სისტემის პროცესის ერთ-

ერთი არსებითი კომპონენტია მომავალი პროფესიონალების მომზადება, 

რომლებიც ხელს შეუწყობენ „ბავშვის უფლებათა კონვენციის“ პრინციპების 
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რეალურ ცხოვრებაში გატარებას. ამ მხრივ, UNICEF-თან თანამშრომლობის 

ფარგლებში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილ 

„ბავშვთა უფლებების ცენტრს“ დიდი როლი ეკისრება.

საუნივერსიტეტო ცენტრი ერთგვარი რესურს-ჰაბია და ბავშვთა უფლებების 

მიმართულებით ხელს უწყობს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების, 

უფლებადამცველების, აკადემიური პერსონალის, მშობლებისა და ახალ-

გაზრდების ცნობიერების ამაღლებას. 

მუნიციპალიტეტმა უნდა გამოიყენოს ცენტრის შესაძლებლობა და გადაამზადოს 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისა და სკოლის 

პედაგოგები ბავშვთა უფლებების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად.

პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
ელ.ფოსტა:contact@eecmd.org


