
არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

№ 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, 

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? 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

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 

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)? 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

 

№ 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  

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? 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

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. 

       

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 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

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? 

       

 

 

 

 

№ სპეციფიური შეკითხვები 
მოწმე/დაზარალებულის დაკითხვის პროცესისთვის 

დიახ არა ნაწი

ლობ

რივ 

კომენტარი 

1.  წარუდგინა თუ არა საკუთარი თავი კითხვის 

დამსმელმა მხარემ მოწმე/დაზარლებული 

ბავშვებს დაკითხვის დროს? 

       

2. მოწმე/დაზარალებული არასრულწლოვანს 

განემარტა თუ არა პროცესის არსი, მიზანი და 

შესაძლო განვითარება (რა მოხდებოდა 

პროცესზე) 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

3. დაკითხვის დაწყებამდე კითხვის დამსმელმა 

მხარე დაინტერესდა თუ არა არასრულწლოვნის 

საყვარელი საქმიანობით (რომელიც არ იყო 

დაკავშირებული აღნიშნულ საქმესთან) თუ 

შეკითხვები დასვა მომხდარზე, სავარაუდო 

ძალადობაზე? 

       

4. კითხვის დამსმელი მხარე ერთ სიმაღლეზე იდგა 

თუ არა მოწმე/დაზარალებულთან მისი 

დაკითხვის პროცესში? 

       

5. კითხვის დამსმელი მხარის მიერ ადგილი 

ჰქონდა თუ არა მაღალი სტატუსის ხაზგასმას? 

(მაგ.: მე ვიცი რაც მოხდა, ახლა შენგან მინდა 

მოვისმინო და სხვა)? 

       

6. კითხვის დამსმელი მხარე უსვამდა თუ არა 

მოწმე/დაზარალებული არასრულწლოვანს 

მოკლე კითხვებს/წინადადებებს?  

       

7. კითხვის დამსმელი მხარე აწყვეტინებდა თუ არა 

არასრულწლოვან მოწმე/დაზარალებულს 

საუბარს, შეკითხვის დასმის შემდეგ? 

       

8. შეკითხვების დასმისას მხარე იყენებდა 

შეკითხვას: - „რატომ“- რომელიც გულისხმობდა 

არასრულწლოვანი მოწმის ფარულ 

დადანაშაულებას მის მიმართ ჩადენილ 

შესაძლო დანაშაულში? 

       

9. დასმული იყო თუ არა შეკითხვები, რომელიც 

რაიმეს წარმოდგენას, გამოცნობას მოითხოვს? 

       

10. დასმული იყო თუ არა შეკითხვები, რომელიც 

აღემატებოდა არასრულწლოვნის გონებრივ და 

ფსიქიკურ შესაძლებლობებს? 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

11. შეზღუდული ინტელექტუალური 

შესაძლებლობებისა და განვითარების 

დარღვევების მქონე არასრულწლოვნების 

დაკითხვისას: 

 

- გამოყენებული იყო მარტივი, მოკლე 

შეკითხვები? 

 

       

- თავიდან იყო აცილებული კითხვების  

გამეორება; 

       

12. მიმართავდნენ თუ არა მხარეები ფიზიკურ 

კონტაქტს დაკითხვის დროს? განსაკუთრებით 

სექსუალური ძალადობის მოწმე/მსხვერპლი 

არასრულწლოვნების შემთხვევაში? 

       

13. დაკითხვისას, პროცესის მონაწილეების 

მხრიდან დასმული იყო თუ არა 

ჩამაგონებელი/მიმანიშნებელი კითხვები? * 

დადებით პასუხის შემთხვევაში რაში გამოიხატა 

(მაგ.: ... ხომ ასეა? მართალია, რომ...?) 

       

14. დაკითხვისას, პროცესის მონაწილეების 

მხრიდან გამოყენებული იყო თუ არა: რთული 

გრამატიკული კონსტრუქციები აბსტრაქტული 

ცნებები, პროფესიული ტერმინოლოგია? 

       

15. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვს აღენიშნებოდა 

შიში, შფოთვა, დაძაბულობა კითხვის დამსმელი 

მხარემ ბოლომდე მიიყვანა თუ არა დაკითხვის 

პროცესი? 

       

16. კითხვის დამსმელი მხარე ინარჩუნებდა თუ არა 

ნეიტრალურ პოზიციას იმ დროს როდესაც 

       



არასრულწლოვანთა სასამართლო განხილვის მონიტორინგის კითხვარი 

სპეციფიური შეკითხვები 

 

არასრულწლოვანი მოწმე/დაზარალებული არ 

პასუხობდა შეკითხვებს? თუ გამოეხატებოდა 

უკმაყოფილება, იყენებდა მუქარის შემცველ 

შეკითხვებს?  

17. დაკითხვისას სარგებლობდნენ თუ არა 

დაკითხვა/გამოკითხვის სტრუქტურირებული 

პროტოკოლით? 

       

 

 


