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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია სამართიანი სასამართლოს უფლების 

განხროციელების პროცესში ბავშვზე მორგებული გარემოს არსებობის მნიშვნელობის 

განსაზვრა. ასევე, მკითხველისათვის იმ მიმართულებების ჩვენებაა, რომლის 

უცილოდ შესრულებაც სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას წარმოადგენს და 

რომლის გარეშეც ბავშვისათვის სამართლიანი სასამართლოთი სარგებლობის 

უფლება უზრუნველყოფილი ვერ იქნება. 
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ხოლო მეთოდოლოგია ორიენტირებულია საქართველოში ბავშვზე მორგებული 

გარემოს გაუმჯობესებაზე, საერთაშორისო სამართლის მითითებებზე დაყრდნობის 

გზით. 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა მნიშვნელოვანი პრობლემატური საკითხები 

საკვლევი საკითხის გარშემო, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკის კვლევის 

დონეზე.   
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მორგებული გარემოს შექმნა წარმოადგენს. სახელმწიფოს მიზანია უზრუნველყოს 

ბავშვისათვის მყარი სამართლებრივი გარანტიებით, რაც თავის მხრივ ბავშვის 

სათანადოდ განვითარების საწყისს წარმოადგენს. 
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Abstract 

This paper discusses the importance of having a child-friendly environment in the process of 

exercising the right to a fair trial. Also, to define for the reader the directions, the obligatory 

fulfillment of which is a positive obligation of the state, and without which the right to a fair 

trial for the child cannot be guaranteed. 

The paper is largely based on the study and analysis of scientific sources, and the 

methodology is focused on improving the child-friendly environment in Georgia by relying 

on the guidelines of international law. 

The research revealed significant problematic issues around the research issue, both at the 

theoretical and practical level of research. 

The aim of the paper can be formulated as follows: The precondition for providing a child 

with the right to a fair trial is to create an environment tailored to him / her. The aim of the 

state is to provide the child with solid legal guarantees, which in turn is the beginning of the 

proper development of the child. 
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