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მოწმე და დაზარალებული ბავშვების დაკითხვა სასამართლოში წარმოადგენს 

საკმაოდ მნიშვნელოვან სამართლებრივ პროცესს, რადგან მასში მონაწილეობს 

არასრულწლოვანი, შესაბამისად პროცესი განსხვავებული ფორმატით 

მიმდინარეობს. ეს განსხვავებულობა გამოწვეულია სწორედ ბავშვების გამო. ბავშვი 

ზრდასრულისაგან განსხვავდება განვითარებისა და შეგნების დონით. გამომდინარე 

აქედან, აუცილებელია პროცესი მოვარგოთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. 

არასრულწლოვანზე საუბრის დროს უმთავრესია მათთვის საუკეთესო ინტერესის 

დაცვა, და მასზე მორგებული ჰუმანური მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა. 

ნაშრომის მიზანია, სასამართლოში დაკითხვის სპეციფიური საკითხების გამოყოფა 

მაშინ, როდესაც ეს ეხებათ დაზარალებულ და მოწმე ბავშვებს. მნიშვნელოვანია ასეთ 

დროს, მოწმე და დაზარალებული ბავშვების უფლებების დაცვა. აგრეთვე, უნდა 

გაირკვეს, რამდენად ეფექტურია მოწმე და დაზარალებული ბავშვების დაკითხვა 

სასამართლოში, რა გავლენას ახდენს მათზე სასამართლო გარემო, და რამდენად 

ადაპტირებულია ინფრასტრუქტურა მათ კეთილდღეობასთან. ნაშრომში 

განხილულია მართლმსაჯულებაში ჩართული პირების სპეციალიზაციის საკითხი. 

ერთია, რა სახის გადამზადება უტარდებათ მათ, და მეორეა როგორ იყენებენ 

ნასწავლს პრაქტიკაში. ბავშვთან მუშაობა საკმაოდ რთული პროცესია, რადგან 

ბავშვები გამოირჩევიან ხასიათის მუდმივი ცვალებადობით. შესაბამისად, რთულია 

დაკითხვის წარმოებაც. გამომდინარე აქედან, ნაშრომი მოიცავს დაკითხვის 

წარმოების სპეციფიკასა და შეკითხვის ტიპების სწორ გამოყენებას, რათა არ მოხდეს 

შეკითხვის ისე დასმა, რაც შედეგად არასწორ პასუხს მოგვცემს. 

შეჯამების სახით, მინდა წინ წამოვწიო მოწმე დაზარალებული ბავშვების 

სასამართლოში დაკითხვა, როგორც უკიდურესად აუცილებლობით ჩატარებული 

ღონისძიება, ხოლო მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ ამ პროცესის სხვა მეთოდებით 

ჩანაცვლებამ, შესაძლოა ნაკლები ზიანი მოუტანოს ბავშვს. ნაშრომში 

განსაკუთრებულ ყურადღების გამახვილება მოხდება მცირეწლოვან ბავშვებთან 

მიმართებაში, რაც აიხსნება რიგი ფაქტორებით. 
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Annotation 

The interrogation of a minor witness and victim in a court represents quite important justice 

process , because it involves a minor, considering this the process goes on in a different way. 

The difference is caused exactly by the child. The child is different from an adult with 

development and the level of consciousness, therefore it is necessary to adjust the process to 

the interests of the child. When we talk about a minor the most important thing is to protect 

their best interests and ensuring human justice. 

The aim of the work is to emphasize specific issues of the court interrogation when it is in 

connection with minor witness and victim. It is important  to protect the rights of witnesses 

and victim children . Also it is necessary to find out how effective is interrogated witness and 

victim child in a court , what influence does the court environment have on them and how 

well the infrastructure is adapted to their well-being. In the work are discussed issues of 

specialization of persons that are involved in justice. The one is what kinds of prepearing are 

conducted for them and the second is how they use their learnt knowledge in practice. It is 

difficult process to work with child, beacause they are different by constand variability of 

their character, according to this, it is difficult to  produce the interrogation. Therefore the 

work involves the specific of the interrogation proceedings and correct usage of the questions 

types in order to avoid incorrect question that may cause incorrect answer. 

In summary, I want to push forward the interrogation of child’s age witness and victim, as 

extrem necessary conducted event and the fact is important that we can change this process 

with other methods that can involve less harm for the child. In this work is paid especially 

attention for minor children, that will be explained by a number of factors. 
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