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საპროცესო შეთანხმების სხდომა 

 

დამკვირვებლის სახელი და გვარი: 
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ანგარიშის წარდგენის თარიღი: ................................................................................................................................................................................. 

სასამართლო: ................................................................................................................................................................................................................. 

ქალაქი: ........................................................................................................................................................................................................................... 

საქმის ნომერი (როგორც გამოძიების ეტაპზე, ასევე სასამართლოში საქმის განხილვის ნომერი) ........................................................................... 

 

 

ზოგადი ინფორმაცია 

 

 

ბრალდებულის სახელი და გვარი 

 

 

ბრალდებულის სქესი 

 

 

ბრალდებულის დაბადების თარიღი/ასაკი პროცესის მიმდინარეობის 

დროს/ასაკი დანაშაულის ჩადენის პერიოდში 

 

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი  

ბრალდების არსი: ფაქტობრივი გარემოებების მოკლე აღწერილობა  

 

 



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

საპროცესო შეთანხმების სხდომა 

 

ბრალდებულის ეთნიკური კუთვნებულობა 

 

 

ბრალდებულის რელიგიური კუთვნილება 

 

 

ბრალდებულის შშმ სტატუსი/მდგომარეობა  

 

 

მოსამართლის სახელი და გვარი 

 

 

პროკურორის/პროკურორების სახელი და გვარი 

 

 

ადვოკატის/ადვოკატების სახელი და გვარი 
*გთხოვთ დააკონკრეტოთ ადვიკატი სახელმწიფოს ხარჯზეა დანიშნული 
(სახაზინო) თუ კერძოდ აყვანილი? 
 

 

კანონიერი წარმომადგენლის/წარმომადგენლების სახელი და გვარი  

საპროცესო წარმომადგენლის სახელი და გვარი  

იმ სპეციალისტების სახელი და გვარები, რომლებმაც მიიღეს 

მონაწილეობა სასამათლო განხილვაში (ფსიქოლოგი, სოციალური 

მუშაკი, ექსპერტები და სხვა) 

 

 

 

# ძირითადი კითხვები 
*ნებისმიერი კომენტარი შეგიძლიათ გააკეთოთ 
ფორმის უკანა მხარეს 

დიახ არა  არ არის 

ცნობილი 
კომენტარი 

1. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ საპროცესო 

შეთანხმება დადებულია თუ არა წამების, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

საპროცესო შეთანხმების სხდომა 

 

ან სხვაგვარი ძალადობის, დაშინების, 

მოტყუების ან რაიმე უკანონო დაპირების 

გარეშე? 

2. განემარტა თუ არა ბრალდებულს ბრალდების 

არსი, მისი უფლებები, მათ შორის წამების და 

არაჰუმანური მოპყრობისთვის საჩივრის 

(სარჩელის) შეტანის უფლება? 

       

3. მოსამართლემ განუმარტა თუ არა 

ბრალდებულს, რომ მის  მიერ  წამების,  

არაადამიანური   ან დამამცირებელი   

მოპყრობის   ფაქტზე   საჩივრის   შეტანა   ხელს  

არ  შეუშლის   კანონის  დაცვით   დადებული 

საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებას? 

       

4. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ საპროცესო  

შეთანხმება  ნებაყოფლობით  არის  დადებული  

და ბრალდებული  ნებაყოფლობით  აღიარებს 

ბრალს? 
 

       

5. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ, რომ  

ბრალდებული    სრულად    აცნობიერებს    

საპროცესო    შეთანხმების,    მათ    შორის,    

ნასამართლობის სამართლებრივ შედეგებს 

       

6. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ  ბრალდებულს 

ჰქონდა კვალიფიციური იურიდიული 

დახმარების მიღების შესაძლებლობა 

       

7. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ, რომ  

ბრალდებული სრულად აცნობიერებს იმ 

დანაშაულის ხასიათს, რომლის ჩადენაშიც მას 

ბრალი ედება 
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საპროცესო შეთანხმების სხდომა 

 

8. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ,  
ბრალდებული   სრულად  აცნობიერებს   იმ  

დანაშაულისათვის   გათვალისწინებულ   

სასჯელს,  რომლის ჩადენასაც ის აღიარებს 

       

9. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ,   
ბრალდებულისათვის       ცნობილია      

საპროცესო      შეთანხმებასთან       

დაკავშირებული,  კანონით 

გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა ბრალის 

აღიარების შესახებ 

       

10. გაარკვია თუ არა მოსამართლემ,  რომ 

საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი 

იყო თუ არა თარჯიმნის (მათ შორის შშმ 

პირების სპეციალურ საჭიროებებზე 

მორგებული თარჯიმნის) მონაწილეობა 

პროცესში? 

       

11. განემარტა თუ არა ბრალდებულს თარჯიმნის 

აცილების უფლების შესახებ? 

       

12. მიეწოდა თუ არა ბრალდებულს 

მნიშვნელოვანი დოკუმენტების ოფიციალური 

თარგმანი, რომელიც პროცესზე იქნა 

გამოყენებული? 

       

13. ბრალდებულს ჰქონდა თუ არა ფიზიკურ ან 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული პრობლემები? მოთხოვნილი 

იყო თუ არა შესაბამისი ექსპერტიზა ან 

პროცესში შესაბამისი სპეციალისტის ჩართვა? 

       

14. ბრალდებული აცნობიერებს, რომ, თუ 

სასამართლომ არ დაამტკიცა საპროცესო 
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შეთანხმება, დაუშვებელია მომავალში   მის   

წინააღმდეგ   გამოყენებულ    იქნეს   ნებისმიერი   

ინფორმაცია,   რომელსაც   იგი   საპროცესო 

შეთანხმების განხილვისას სასამართლოს 

მიაწვდის 

15. მოსამართლემ გაარკვია თუ არა, რომ 

ბრალდებული ეთანხმება ბრალის აღიარების 

შესახებ საპროცესო შეთანხმების ფაქტობრივ 

საფუძველს 
 

       

16. მოსამართლემ გაარკვია თუ არა, რომ 

საპროცესო შეთანხმებაში ბრალდებულსა და 

პროკურორს შორის მიღწეული შეთანხმების 

ყველა პირობაა ასახული 

 

       

17. მოსამართლემ გაარკვია თუ არა, რომ 

ბრალდებული და მისი ადვოკატი სრულად 

იცნობენ საქმის მასალებს 

       

18. განუმარტა  თუ არა მოსამართლემ 

ბრალდებულს, რომ მას აქვს საპროცესო 

შეთანხმებაზე უარის თქმის უფლება 

       

19. განუმარტა  თუ არა მოსამართლემ 

ბრალდებულს, რომ მას აქვს სასამართლოს 

მიერ საქმის არსებითი განხილვის უფლება. 

       

20. საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების 

შემთხვევაში, შეაფასა თუ არა მოსამართლემ 

სასჯელის პროპოციულობა და 

სამართლიანობა? 
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21. რა სახის გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ საპროცესო 

შეთანხმებასთან დაკავშირებით: 

 

 დაამტკიცა საპროცესო შეთანხმება;  
 უარი თქვა საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებაზე;  
 დაუბრუნა პროკურორს საპროცესო შეთანხმებაში ცვლილებების 

შეტანის მიზნით). 

 
* როგორ დაასაბუთა აღნიშნული გადაწყვეტილება? 

 

 

 

№ სპეციფიური შეკითხვები 
ადაპტირებულ გარემოსთან დაკავშირებით 

 არა ნაწი

ლობ

რივ 

კომენტარი 

1.  არის თუ არა სასამართლოს შენობაში ცალკე 

შესასვლელი ბრალდებული და/ან 

მოწმე/დაზარლებული ბავშვებისთვის? 

       

2.. არასრულწლოვანმა ისარგებლა თუ არა ცალკე 

შესასვლელით, როგორც შენობაში, ასევე 

სასამართლო დარბაზში? 

       

3. არსებობს თუ არა ცალკე მოსაცდელი ოთახი  

არასრულწლოვნებისთვის? 

       

4. არასრულწლოვანი  მოცდის პერიოდში თუ არის 

განცალკევებული ზრდასრული პირებისგან? 

       

5. არასრულწლოვანი ზის თუ არა განცალკევებით? 

თუ მის გვერდით იმყოფება კანონიერი 

წარმომადგენელი ან დამცველი/ადვოკატი, 
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რომელთან კომუნიკაციის შესაძლებლობაც 

თავისუფლად, დაბრკოლებების გარეშე აქვს? 

6. არასრულწლოვანი კარგად ხედავს თუ არა 

მოსამართლეს, პროკურორს, ადვოკატს და სხვა 

მონაწილეებს, აკუსტიკურად კარგად ესმით თუ 

არა მათ ერთმანეთის? 

       

7. დაკითხვის პროცესი ადაპტირებული იყო თუ 

არა ბავშვის ტემპისა და ყურადღების 

ხანგრძლივობასთან? 

       

8. დაკითხვისას, პროცესის მონაწილეების 

მხრიდან დასმული იყო თუ არა მიმანიშნებელი 

კითხვები? * დადებითი პასუხის შემთხვევაში რაში 

გამოიხატა? 

       

9. ბავშვს უსმენდნენ უშუალოდ, თუ მხოლოდ 

კანონიერი/საპროცესო წარმომადგენლის 

მეშვეობით? 

       

10. სასამართლოს მისაღებში არის თუ არა რუქა, 

რომელიც ასახავს სასამართლო შენობის 

ტრაექტორიას? 

       

11. სასამართლოს მიერ უზრუნველყოფილია თუ 

არა არასრულწლოვანი სასმელი წყლით? 

       

12. სარგებლობს თუ არა საჭირო შესვენებებით 

არასრულწლოვანი (მოწმე/დაზარალებულის 

შემთხვევაში დამატებითი შესვენებებით 

გამოკითხვის სირთულიდან გამომდინარე); 

       

13. სასამართლო დარბაზი არის თუ არა ხმა 

გაუმტარი, სასამართლო პროცესი 

მიმდინარეობს თუ არა აკუსტიკურად დაცულ 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

საპროცესო შეთანხმების სხდომა 

 

მდგომარეობაში (დარბაზის გარეთ მყოფთ არ 

ესმით პროცესის მიმდინარეობა)?  

14. სასამართლო დარბაზს აქვს თუ არა ფანჯარა, 

ხდება თუ არა მისი განიავება და  არის თუ არა 

დარბაზში შესაფერისი არა დამრთგუნველი  

ფერის ავეჯი და სხვა? 

       

15. სასამართლო შენობაში ხელმისაწვდომი არის 

თუ არა ბროშურები, სადაც ბავშვი მისთვის 

გასაგებ ენაზე გაეცნობა საკუთარ უფლებებს, 

პროცედურებსა და გასაჩივრების მექანიზმებს? 

       

16. დაცულია თუ არა ბავშვის 

კონფიდენციალურობა სასამართლო შენობაში 

(მისი სახელი და გვარის გამოცხადება ტაბლოზე 

და სხვა)? 

       

 

 

№ სპეციფიური შეკითხვები 
ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური 
უმცირესობების, შშმ არასრულწლოვნების და გენდერ 
სპეციფიკის გათვალისწინებით 

დიახ არა ნაწი

ლობ

რივ 

კომენტარი 

1. ავლენდნენ თუ არა პროცესის მონაწილე 

მხარეები გენდერ სპეციფიკურ საკითხებში 

აუცილებელ ცოდნას და რაში გამოიხატა ეს? 
გთხოვთ აღწეროთ. 

       

2. ავლენდა თუ არა 

მოსამართლე/პროკურორი/ადვოკატი 

დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას 

არასრულწლოვანი მდედრობითი სქესის  

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

საპროცესო შეთანხმების სხდომა 

 

მიმართ გენდერული ნიშნის გამო? გთხოვთ 
მოკლედ აღწერედ რაში გამოიხატა ეს. 

3. საუბრობდა თუ არა სიძულვილის ენით 

მოსამართლე/პროკურორი/ადვოკატი 

არასრულწლოვნის მიმართ გენდერულად 

მადისკრიმინირებელი ნიშნის გამო? 
გთხოვთ მოკლედ აღწერედ რაში გამოიხატა ეს.  

       

4. იქცეოდა თუ არა 

მოსამართლე/პროკურორი/ადვოკატი 

არაეთიკურად და უტაქტოდ არასრულწლოვანი 

მოწმე/დაზარალებულის ან რომელიმე მხარის 

მიმართ გენდერული ნიშნით 

განსხვავებულობის გამო? დადებითი პასუხის 

შემთხვევაში, გთხოვთ მოკლედ აღწერეთ რაში 

გამოიხატა აღნიშნული? 

       

5. წარმოადგენდა თუ არა პროცესის მონაწილე 

არასრულწლოვანი ეთნიკურ, რელიგიურ ან 

სექსუალურ უმცირესობას? 

       

6. ავლენდა თუ არა 

მოსამართლე/პროკურორი/ადვოკატი 

დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას 

არასრულწლოვნის მიმართ ეთნიკური, 

რელიგიური ან სქესობრივი ნიშნის გამო?  
მოკლედ აღწერედ რაში გამოიხატა ეს. 

       

7. საუბრობდა თუ არა სიძულვილის ენით 

მოსამართლე/პროკურორი/ადვოკატი 

არასრულწლოვნის მიმართ ეთნიკურად, 

რელიგიურად ან სქესობრივად 

მადისკრიმინირებელი ნიშნის გამო? 
მოკლედ აღწერედ რაში გამოიხატა ეს. 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

საპროცესო შეთანხმების სხდომა 

 

8. იქცეოდა თუ არა 

მოსამართლე/პროკურორი/ადვოკატი 

არაეთიკურად და უტაქტოდ არასრულწლოვნის 

ან რომელიმე მხარის მიმართ ეთნიკური, 

რელიგიური, სქესობრივი ნიშნით 

განსხვავებულობის გამო? დადებითი პასუხის 

შემთხვევაში, მოკლედ აღწერეთ რაში გამოიხატა 

აღნიშნული? 

       

9. იყო თუ არა სასამართლო შენობის შესასვლელი 

ადაპტირებული შშმ პირებისთვის (ან იყო თუ 

არა მათთვის ცალკე შესასვლელი)? 

       

10. არის თუ არა შენობაში არქიტექტურული 

ბარიერები, რომელიც ხელს უშლის სავარძელით 

მოსარგებლე არასრულწლოვანს მათ 

გამოყენებას (მაგალითად კიბეები, ვიწრო 

კორიდორი და სხვა)? 

       

11. საპირფარეშო არის თუ არა ადაპტირებული და 

ესაჭიროება თუ არა სავარძლით მოსარგებლე 

პირს სხვა სართულზე გადაადგილება 

(რამდენად შორს?) 

       

12. ვინ უზრუნველყოფს შშმ პირის დახვედრას და 

სასამართლო სხდომის დარბაზამდე მიყვანას? 
(იმ შემთხვევაში თუ არ აქვს შეფარდებული 

პატიმრობა)? 

       

13. ადაპტირებული იყო თუ არა მოსაცდელი 

ოთახი/საპირფარეშო შშმ 

არასრულწლოვნებისთვის? 

       

 


