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1. შესავალი 

 

2015 წლის 1 აპრილიდან ქმედუუნაროდ აღიარებული პირის სტატუსი 

შეიცვალა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირის სტატუსით - ე.წ 

„მხარდაჭერის მიმღებით“, ხოლო მეურვის ნაცვლად ასეთ პირებს 

მხარდაჭერას გაუწევს ე.წ „მხარდამჭერი“. საერთო სასამართლოების მიერ 

აღარ ხორციელდება იმ პირთა ქმედუუნაროდ აღიარება, რომელთაც 

გააჩნიათ მყარი ფსიქიკური დარღვევები. შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნის 

საფუძველზე სასამართლო წყვეტს საკითხს იმის თაობაზე, თუ რა სფეროში 

შეეზღუდოს პირს ქმედუნარიანობა და არ ახდენს მის ცნობას სრულ 

ქმედუუნაროდ, რაც გულისხმობდა სამოქალაქო ურთიერთობებში 

მონაწილეობის უფლების აბსოლუტურ ჩამორთმევას. 

 

მხარდაჭერის მიმღებ პირებს კანონმდებლობა აძლევს სხვადასხვა სფეროში 

გარიგების დადების, ქორწინების, არჩევნებში მონაწილეობის, 

მემკვიდრეობის მიღებისა და სხვა არაქონებრივი თუ ქონებრივი ხასიათის 

უფლებათა განხორციელების შესაძლებლობას. 

 

სადისერტაციო ნაშრომში განხილულია ფიზიკური პირის ქმედუუნაროდ 

აღიარების, შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარებისა და მხარდაჭერის 

მიმღებად ცნობის საფუძვლები, პროცედურები და სამართლებრივი 

შედეგები. აღნიშნული საკითხები ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის 

მასშტაბური რეფორმის შემდეგ საჭიროებს გაანალიზებასა და სიღრმისეულ 

კვლევას. 

 

გამოკვლეულია ქმედუნარიანობის შეზღუდვის პროცესში სხვადასხვა 

ტიპის სამართლებრივი პრობლემები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის 

როგორც შეზღუდულქმედუნარიანი  და მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილ 

პირთა უფლებების განხორციელებას, მათი უფლების შეზღუდვის 

ფარგლების კანონიერებას, ასევე, ქმედუნარიანობის რეფორმის ეფექტიანად 

განხორციელებას. ნაშრომში განსაზღვრულია სამართლებრივ პრობლემათა 

გადაჭრის გზები, შემუშავებულია საკანონმდებლო ხარვეზების 

აღმოფხვრის საშუალებები და კვლევის საფუძველზე შეთავაზებულია 

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე რეკომენდაციები. 
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სადისერტაციო ნაშრომი შედგება შესავლის, ექვსი თავისა და დასკვნისაგან. 

 

ნაშრომის შესავალი ნაწილი მოიცავს შემდეგი საკითხების განხილვას: 

საკვლევი პრობლემატიკა და კვლევის აქტუალობა; კვლევის მიზანი; 

კვლევის ამოცანები; მეცნიერული ჰიპოთეზა; სტრუქტურა. 

 

ნაშრომის პირველ თავში მიმოხილულია კვლევის თეორიული კონტექსტი. 

ზემოაღნიშნული თავი მოიცავს მსჯელობას შემდეგ საკითხებზე: 

ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის ისტორიული კონტექსტი; 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძვლები ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის 

კანონმდებლობაში (გერმანია, საფრანგეთი, შვეიცარია, ესპანეთი, 

ნიდერლანდების სამეფო, ესტონეთი); საქართველოს საკონსტიტუციო და 

საერთო სასამართლოების, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

და გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკვლევი 

თემატიკის კონტექსტში. 

 

ნაშრომის მეორე თავში ხორციელდება კვლევისა და კვლევის 

მეთოდოლოგის აღწერა და კვლევის შედეგები წარმოდგენილია შეჯამების 

სახით. 

 

ნაშრომის მესამე, ყველაზე მოცულობითი თავი ეძღვნება ფიზიკური პირის 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის არსსა და სახეებს, წესსა და პირობებს. 

მითითებულ თავში ხორციელდება მსჯელობა ფიზიკური პირის 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძვლებზე და მათ გავლენაზე 

სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობისა და ნებაყოფლობითობის 

პრინციპებზე. ამასთან, ნაშრომის მესამე თავი მოიცავს მსჯელობას 

ფიზიკური პირის ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძვლებზე, 

რომლებიც, ასევე წარმოადგენს შეზღუდვის მაკლასიფიცირებელ 

წინაპირობებს - 0 დან 7 წლამდე ასაკის მცირეწლოვანი/ქმედუუნარო 

პირები, 7 დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდულქმედუნარიანი პირები, 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვა ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული 

ნივთიერებების გამოყენების გამო, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე, 

ე.წ. მხარდაჭერის მიმღებ პირად ცნობის გამო, სრულწლოვანი 

ქმედუნარიანი პირის ქმედუნარიანობის შეზღუდვა მისი თხოვნით, 
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ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ფიზიკური პირის ქმედუნარიანობის 

შეზღუდვის წესი და პირობები მოიცავს ფიზიკური პირის 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საკითხებს მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს მიერ და სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ასევე, ხსენებულ თავში 

საუბარია ქმედუნარიანობის რეფორმის შემდეგ ფიზიკური პირის 

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის წესსა და პირობებზე. 

 

ნაშრომის მეოთხე თავში საუბარია 0 დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვის 

(მცირეწლოვნის) ქმედუნარიანობის შეზღუდვის ფარგლებზე ქონებრივ, 

კერძოდ სანივთო, სახელშეკრულებო, საოჯახო და მემკვიდრეობით 

ურთიერთობებში. ამასთან, მითითებულ თავში განხილულია ქონებრივ 

ურთიერთობებში მცირეწლოვნის უფლებამოსილების შეზღუდვასთან 

დაკავშირებით მატერიალური და პროცესუალური მტკიცების მიმართება. 

 

მეხუთე თავი შეეხება შეზღუდულქმედუნარიანი პირის უფლებამოსილების 

ფარგლებს ქონებრივ ურთიერთობებში. ზემოაღნიშნულ თავში საუბარია 

არასრულწლოვნის უფლებამოსილების ფარგლებზე სანივთო, 

ვალდებულებით, საოჯახო და მემკვიდრეობით ურთიერთობებში; 

სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო 

საკუთარი ინიციატივით ქმედუნარიანობის შეზღუდვის წესსა და 

შედეგებზე; ასევე, ქონებრივ ურთიერთობებში შეზღუდულქმედუნარიანი 

პირის უფლებამოსილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით მატერიალური 

და პროცესუალური მტკიცების მიმართებაზე. 

 

მეექვსე თავი შეეხება ქმედუნარიანობის სამართლებრივი ინსტიტუტის 

მოდიფიკაციის საფუძველზე წარმოშობილი ახალი მოწესრიგების - 

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე, ე.წ. მხარდაჭერის მიმღებად 

ცნობილი პირის უფლებამოსილების ფარგლებს ქონებრივ 

ურთიერთობებში. მითითებული თავი აერთიანებს ისეთ  საკითხებზე 

მსჯელობას, როგორიცაა: მხარდაჭერის მიმღები პირის უფლებამოსილების 

ფარგლები სანივთო, ვალდებულებით, საოჯახო და მემკვიდრეობით 

ურთიერთობებში. ასევე, ქონებრივ ურთიერთობებში მხარდაჭერის მიმღები 

პირის უფლებამოსილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით მატერიალური 

და პროცესუალური მტკიცების მიმართება. 
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ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შემოთავაზებულია დასკვნები, რაც 

გამოტანილი იქნა ნაშრომში განვითარებული მსჯელობის შედეგად. 

ამასთან, ნაშრომი ითვალისწინებს კვლევის შედეგად შემუშავებულ 

რეკომენდაციებს, რომელთა მიზანია საკვლევი საკითხების 

დახვეწა/სრულყოფა და ამ მიმართულებით სწორი სასამართლო პრაქტიკის 

დამკვიდრება. 

 

კვლევის შედეგად შემუშავებული იქნა რეკომენდაციები სსკ-ისში, სსსკ-ში, 

საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ „საქართველოს კანონში 

„ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საქართველოს კანონის პროექტსა და „ლატარიების, აზარტული და 

მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

პროექტთან მიმართებაში. საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენიმე 

ევროპული ქვეყნის კანონმდებლობის, ეროვნული/უცხოური 

ლიტერატურისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების შესწავლის 

საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები. 
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2. ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 

 

1. პირველად განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობით 

მოწესრიგებული ფიზიკური პირის ქმედუუნაროდ, 

შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარების და მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის 

საფუძვლების, პროცედურებისა და სამართლებრივი შედეგების სისტემური 

კვლევა და თითოეული საფუძვლის მიმართ დადგენილი იქნა 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის კერძოსამართლებრივი ფარგლები.   

2. ქმედუნარიანობის სამართლებრივი ინსტიტუტის რეფორმის შემდეგ, 

სადისერტაციო ნაშრომის ფორმატში, პირველად ჩატარდა სისტემური 

კვლევა ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე, ე.წ. მხარდაჭერის მიმღები 

პირის  ასეთად აღიარების საფუძვლების, პროცედურებისა და 

სამართლებრივი შედეგების კუთხით.  

3. კვლევის საფუძველზე, გამოკვლეული იქნა საქართველოს მთავრობის 

2017 წლის 20 ოქტომბრის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით 

საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა, 

რომელიც ითვალისწინებს „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი 

თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში და სასკ-ში 

ცვლილებების შეტანას. ჩამოყალიბებულია ინიცირებული ნორმების 

შესახებ მეცნიერული დასკვნა. 
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3. კვლევის მეთოდოლოგია 

 

წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის კვლევისას გამოყენებული იქნა 

შემდეგი მეცნიერული კვლევის მეთოდები: ისტორიული; შედარებით-

სამართლებრივი; ანალიტიკური; აბსტრაგირების და ანალოგიის. 
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4. კვლევის შედეგები 

 

1. სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნების კანონმდებლობების გაცნობის შემდეგ გამოიკვეთა, რომ, 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძვლების, პროცედურებისა და 

სამართლებრივი შედეგების კუთხით სსკ-ით მოწესრიგებული 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საკითხები ზუსტად არ ასახავს 

ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნის კანონმდებლობის მიდგომებს ამ 

სფეროში. იგი ცალსახად ინდივიდუალურია, თუმცა საჭიროა 

საკანონმდებლო ნორმების მოდიფიკაცია სწორი, ერთგვაროვანი პრაქტიკის 

ჩამოყალიბებისა და განსაზღვრისათვის. 

 

2. სადისერტაციო ნაშრომის ისტორიული კონტექსტის კვლევის შედეგად, 

შესაძლებელია დასკვნის გაკეთება, რომ ძველი რომის სამოქალაქო 

კანონმდებლობა ფიზიკური პირების ქმედუნარიანობის დადგენის მიზნით 

ასაკობრივი კატეგორიის განსაზღვრისას ახდენდა გენდერულ 

დიფერენციაციას. დღესდღეობით, ფიზიკური პირების ქმედუნარიანობის 

დადგენის მიზნით არც შიდაეროვნული და არც საერთაშორისო 

კანონმდებლობა ასაკობრივი კატეგორიის განსაზღვრისას არ ახდენს 

გენდერულ დიფერენციაციას. 

 

3. კვლევის საფუძველზე, დადგენილ იქნა, რომ საქართველოს სამოქალაქო 

კანონმდებლობა ქონებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობის მისაღებად 

ახდენს ფიზიკურ პირთა უფლებრივ დიფერენციაციას და ადგენს 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის ფარგლებს, როგორც ასაკობრივი 

კატეგორიის შესაბამისად, ისე ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გათვალისწინებით. მეურვეთა, მზრუნველთა და მხარდამჭერ პირთა 

მეშვეობით, მცირეწლოვანი, შეზღუდულქმედუნარიანი და მხარდაჭერის 

მიმღები პირები მონაწილეობას იღებენ სამოქალაქო ბრუნვის 

განხორციელებასა და ფუნქციონირებაში. სამოქალაქო ბრუნვის 

სტაბილურობას არ ექმნება საფრთხე რადგან, ასეთი პირები მართალია 

წარმომადგენელთა მეშვეობით, თუმცა მაინც ღებულობენ მონაწილეობას 

სამოქალაქო ბრუნვაში. ამასთან, შეზღუდულქმედუნარიან პირებს, 

შედეგობრივად წარმოეშობათ გარკვეული სახის უფლება-მოვალეობები. 
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სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობის პრინციპის შინაარსი განაპირობებს 

სწორედ სამოქალაქო ბრუნვის სუბიექტთა მასში აქტიურ/ქმედით 

მონაწილეობას, რომელიც მხარეთათვის შედეგუნარიანია. რაც შეეხება, 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძვლებს და მათ გავლენას სამოქალაქო 

ბრუნვის ნებაყოფლობითობის პრინციპზე, დადგინდა, რომ 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის ყველა მაკლასიფიცირებელი ფორმა 

ცალსახად ახდენს გავლენას აღნიშნულ პრინციპზე. ვინაიდან, როდესაც 

ქონებრივსამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობს მცირეწლოვანი 

პირი, მისი ნება ჩანაცვლებულია მეურვის ნებით, ხოლო 

შეზღუდულქმედუნარიანი და მხარდაჭერის მიმღები პირები, 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის ფარგლების გათვალისწინებით, საჭიროებენ 

მათი ნების წარმომადგენელთა ნებით არა სრულად ჩანაცვლებას, თუმცა 

მათ მიერ გამოხატული ნების ფორმირებას, რაც ცალსახად ახდენს გავლენას 

და ზღუდავს ასეთ პირთა ნებაყოფლობითი მოქმედების ფარგლებს 

სამოქალაქო ბრუნვის ნებაყოფლობითობის ფუნდამენტური პრინციპის 

შინაარსიდან გამომდინარე. აღნიშნული მსჯელობის საფუძველზე, 

ვინაიდან ქმედუუნარო, შეზღუდულქმედუნარიან და მხარდაჭერის მიმღებ 

პირებს სხვადასხვა ხარისხით, თუმცა მაინც ეზღუდებათ სამოქალაქო 

ბრუნვაში ნებაყოფლობით ნების გამოვლენისა და მასში აქტიურად 

მონაწილეობის უფლება, აუცილებელია ასეთ პირთა მიმართ კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში ზუსტად, გონივრულად, თანაზომიერად 

და პროპორციულად იქნეს დადგენილი ქმედუნარიანობის შეზღუდვის 

ფარგლები სამართლებრივ ურთიერთობაში. 

 

4. ნაშრომში კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შვიდ წლამდე ასაკის 

მცირეწლოვანი პირები, მათი გონებრივი განსჯის, განვითარებისა და 

სამართლებრივ ურთიერთობებში გადაწყვეტილების მიღებაუნარიანობის 

ხარისხის გათვალისწინებით, საქართველოს და ზოგიერთი ევროპული 

ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც მინიმალური ასაკობრივი კატეგორიაა 

დადგენილი, მიიჩნევიან ქმედუუნარო პირებად. მცირეწლოვნები 

სამართლებრივ ურთიერთობებში არ მონაწილეობენ (მონაწილეობენ 

მხოლოდ კანონიერ წარმომადგენელთა - მშობელთა, მეურვეთა მეშვეობით), 

მათ მიერ გამოვლენილი ნება უცილოდ ბათილია (არარაა) და არ წარმოშობს 

სამართლებრივ შედეგებს. 7 წლამდე ასაკის - მცირეწლოვანი პირები 
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მიიჩნევიან ქმედუუნაროდ როგორც ყველა მატერიალურ-სამართლებრივ, 

კერძოდ, სანივთო, სახელშეკრულებო, საოჯახო, სამემკვიდრეო 

სამართლებრივ ურთიერთობაში, ისე პროცესუალურ-სამართლებრივ 

ურთიერთობაში. ქმედუუნარო პირის მიერ დადებული გარიგების 

მოწონება კანონიერი წარმომადგენლის მხრიდან არ იწვევს ამ გარიგების 

ნამდვილობას, განურჩევლად გარიგების შინაარსისა. 

 

5. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ შეზღუდულქმედუნარიანი 

ფიზიკური პირები განსხვავებით მცირეწლოვანი პირებისაგან, 

მონაწილეობენ სამართლებრივ ურთიერთობებში და მათ მიერ გამოვლენილ 

ნებას შესაძლებელია მოჰყვეს სამართლებრივი შედეგი. ყველა შემთხვევაში, 

გარდა კანონით გათვალისწინებული საფუძვლებისა (გარიგებით 

სარგებლის მიღება, ყოფითი, წვრილმანი გარიგებების დადება, 18 წლამდე 

კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით საწარმოს გაძღოლა) შეზღუდული 

ქმედუნარიანობის მქონე პირის ნების გამოვლენის ნამდვილობისათვის 

აუცილებელია მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან წინასწარ გაცემული 

თანხმობა (ნებართვა) ან შემდგომი თანხმობა (მოწონება). წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, არასრულწლოვნის მიერ გამოვლენილი ნება ჩაითვლება 

ბათილად და არ წარმოშობს სამართლებრივ შედეგს. კვლევის საფუძველზე 

გამოიკვეთა სსკ-ის მე-16 მუხლში საკანონმდებლო ცვლილების 

განხორციელების აუცილებლობა. კერძოდ, ქმედუნარიანობის შეზღუდვის 

კიდევ ერთი საფუძვლის დამატება, რომელიც ითვალისწინებს 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვას აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების 

გამო. მიზანშეწონილია, სსკ-ს მე-16 მუხლის სათაური შეიცვალოს შემდეგი 

დასახელებით: „ქმედუნარიანობის შეზღუდვა ალკოჰოლის, ნარკოტიკული 

ნივთიერებების გამოყენების ან აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების 

გამო“ და სსკ-ს მე-16 მუხლის პირველი ნაწილი შეიცვალოს იმგვარად, რომ 

ასევე მოაწესრიგოს სრულწლოვანი ფიზიკური პირის ქმედუნარიანობის 

შეზღუდვა აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების საფუძვლით. სსკ-ის 

მე-16 მუხლის პირველი ნაწილი შესაძლებელია შინაარსობრივად ასე 

ჩამოყალიბდეს: „სასამართლოს მიერ მზრუნველობა შეიძლება დაუწესდეს 

სრულწლოვან პირს, რომელიც ბოროტად იყენებს ალკოჰოლს ან 

ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, ან რომელსაც გააჩნია დაუძლეველი 

დამოკიდებულება  აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობებზე და ამის გამო 
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თავის ოჯახს მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში აყენებს. იგი 

უფლებამოსილია დადოს ქონების განკარგვის გარიგება, აგრეთვე განკარგოს 

ხელფასი, პენსია ან სხვა სახის შემოსავალი მხოლოდ მზრუნველის 

თანხმობით, გარდა წვრილმანი ყოფითი გარიგებების დადებისა“. სსკ-ის მე-

16 მუხლში შესატანი ცვლილება, ასევე იწვევს სსსკ-ში ცვლილების შეტანის 

აუცილებლობას პროცესუალური საკითხების მოწესრიგებისათვის. 

კერძოდ, ფიზიკური პირის შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარების თავში 

(XLIV10) მითითებული საფუძვლით ფიზიკური პირის 

შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარების თაობაზე. 

 

6. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საფუძველზე, განისაზღვრა, რომ 

„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის ინიცირებული ნორმები ეწინააღმდეგება სსკ-ის იმ 

ფუნდამენტურ ნორმას, რომელიც განსაზღვრავს, რომ  

ქმედუნარიანობაშეზღუდულ პირებზე წესდება მზრუნველობა და ასეთი 

პირები სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობენ მზრუნველთა 

მეშვეობით. ამ შემთხვევაში, „სათამაშო ინდუსტრიაში“ 

მონაწილეობაშეზღუდულ პირს, ისე ეზღუდება ქმედუნარიანობა, რომ არ 

ენიშნება მზრუნველი და აღნიშნული წესი ცალსახად ეწინააღმდეგება 

სამოქალაქო კანონმდებლობით განსაზღვრულ ქმედუნარიანობის 

შეზღუდვის არსებულ სტანდარტს და წინააღმდეგობაში მოდის 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის ძირითად პრინციპებთან. კანონის 

ინიცირებული ნორმები ცალსახად ახდენს დიფერენციაციას ისეთ პირთა 

შორის, რომლებიც მოიხმარენ ალკოჰოლსა და ნარკოტიკულ ნივთიერებებს 

და ოჯახს აყენებენ მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში და რომლებიც 

დამოკიდებულნი არიან აზარტულ თამაშებზე და ამ საფუძვლით აყენებენ 

ოჯახს მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში. პირველ შემთხვევაში, ასეთ 

ქმედუნარიანობაშეზღუდულ პირებს სასამართლოს მიერ უწესდებათ 

მზრუნველობა და ისინი უფლებამოსილნი არიან დადოს ქონების 

განკარგვის გარიგება, აგრეთვე განკარგონ ხელფასი, პენსია ან სხვა სახის 

შემოსავალი მხოლოდ მზრუნველის თანხმობით, გარდა წვრილმანი 

ყოფითი გარიგებების დადებისა. ხოლო, მეორე შემთხვევაში სათამაშო 

ინდუსტრიაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა, რომელიც თავისი 

არსით წარმოადგენს პირველი შემთხვევის იდენტური ტიპის შეზღუდვის 
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საფუძველს, ასევე უნდა ითვალისწინებდეს კანონმდებლობით დადგენილ 

უფლებრივად თანასწორ მდგომარეობას, რომლის ბალანსიც ცხადია 

დარღვეულია, რადგან, მეორე შემთხვევაში სრულწლოვან, ქმედუნარიან 

პირებს ეზღუდებათ მხოლოდ სათამაშო ინდუსტრიაში მონაწილეობის 

უფლება, თუმცა არ ენიშნებათ მზრუნველი და შეუძლიათ შეუზღუდავად 

მიიღონ მონაწილეობა სამართლებრივ ურთიერთობებში, 

დაუბრკოლებლად განკარგონ თავიანი შემოსავალი და ა.შ. ამასთან, 

გასათვალისწინებელია ასევე, ის ფაქტი, რომ „ლატარიების, აზარტული და 

მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

ინიცირებულ ნორმებში საერთოდ კანონმდებლის მიერ ნახსენები არ არის 

ის საფუძველი, რომელიც წარმოადგენს შეზღუდვის მთავარ არსს, საუბარია 

ასეთ პირთა მიერ ოჯახის წევრების მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში 

ჩაყენებაზე. ინიცირებული ნორმებიდან საერთოდ არ იკვეთება 

ზემოაღნიშნული საფუძველი, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ 

კანონმდებელი იმიტომ უზღუდავს თამაშზე დამოკიდებულ პირს სათამაშო 

ინდუსტრიაში მონაწილეობას, რადგან მას გააჩნია დაუძლეველი სურვილი 

და დამოკიდებულება აზარტულ ან/და მომგებიან თამაშობებზე და 

აღნიშნული საფუძვლის გამო შეტანილია დამოკიდებულ პირთა სიაში. 

ანალოგიურ შემთხვევაში, როდესაც სამოქალაქო კანონმდებლობა 

უზღუდავს ქმედუნარიანობას ალკოჰოლოსა და ნარკოტიკული 

ნივთიერებების ბოროტად გამოყენების გამო პირს ქმედუნარიანობას, 

შეზღუდვის მთავარ მიზანს წარმოადგენს არა ამ პირის ალკოჰოლ ან ნარკო 

დამოკიდებულება, არამედ ის მატერიალურად მძიმე შედეგი, რომელიც ამას 

მოჰყვება თავისი ოჯახისათვის. ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან 

გამომდინარე, ინიცირებული ნორმები არსებული შინაარსით არუნდა იქნეს 

პარლამენტის მიერ მიღებული. მართალია, საქართველოს კანონის 

პროექტში „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, საუბარია „ლატარიების, აზარტული და 

მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, ოჯახის წევრის მიერ სასამართლოსათვის განცხადებით 

მიმართვაზე დამოკიდებულ პირთა სიაში დამოკიდებული პირის 

მონაცემების შეტანის შესახებ, სადაც სასამართლოს მიერ განცხადების 

განხილვა და გადაწყვეტა ითვალისწინებს განცხადების განხილვის დროს 

მოსამართლის მიერ საქმის ინდივიდუალური გარემოებებით 
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ხელმძღვანელობას და სასამართლო ითვალისწინებს: დამოკიდებული 

პირის დამოკიდებულების სიმძიმეს და ოჯახის წევრისთვის მიყენებულ 

მატერიალურ ზიანს, თუმცა როგორც საკანონმდებლო ტექნიკის 

თვალსაზრისით, ისე შინაარსობრივად არუნდა იქნეს მიჩნეული 

მართებულად შეზღუდვის მიზნის მატერიალურ კანონში არარსებობა და 

მასზე ირიბად მინიშნება პროცესუალური ხასიათის კანონში. ასევე, 

საყურადღებოა ის საკითხი, რომ ინიცირებული ცვლილებებით აზარტულ 

და მომგებიან თამაშობებზე დამოკიდებულ პირთა სიაში პირის მონაცემების 

შეტანასთან დაკავშირებით, გამოყენებულ არ უნდა იქნეს  

 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოება, რაც ვფიქრობთ, რომ არ არის 

მართებული და აღნიშნული უნდა წესრიგდებოდეს სსსკ-ით, პირის 

შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარების თავში, რომელიც მოიცავს იმ პირის 

შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარების შესახებ მისი ოჯახის წევრის ან 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს განცხადების განხილვას, 

რომელიც ალკოჰოლს ან ნარკოტიკულ ნივთიერებას ეძალება, რის გამოც 

თავის ოჯახს მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში აყენებს. სასკ 

განსაზღვრავს საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ 

ადმინისტრაციული საქმეების განხილვისა და გადაწყვეტის საპროცესო 

წესებს. სასამართლოში ადმინისტრაციული დავის საგანი შეიძლება იყოს: ა) 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისობა საქართველოს 

კანონმდებლობასთან; ბ) ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადება, 

შესრულება ან შეწყვეტა; გ) ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება 

ზიანის ანაზღაურების, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ან სხვა რაიმე ქმედების განხორციელების თაობაზე; დ) აქტის 

არარად აღიარება, უფლების ან სამართალურთიერთობის არსებობა-

არარსებობის დადგენა. სასამართლოში ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების წესით განიხილება არანებაყოფლობითი 

ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით პირის სტაციონარში მოთავსების 

საქმე და „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად პირის არანებაყოფლობითი იზოლაციის საქმე. ამასთან, 

სასამართლოში ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით 

განიხილება სხვა საქმეებიც იმ სამართლებრივ ურთიერთობებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც აგრეთვე გამომდინარეობს ადმინისტრაციული 



17 
 

სამართლის კანონმდებლობიდან. ზემოაღნიშნული მუხლის 

დისპოზიციიდან გამომდინარე, საქართველოს სასკ-ით დადგენილი 

სასამართლოს განსჯადი საქმეებიდან გაგვიჭირდება რომელიმეში 

მოვაქციოთ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ფიზიკური პირის 

მიმართ სათამაშო ინდუსტრიაში მასზე არსებული მონაწილეობის 

შეზღუდვის თაობაზე ამ პირის ოჯახის წევრის მიერ შემზღუდველი 

ბრძანების გამოცემის თაობაზე განცხადების შეტანა, რაც ცალსახად, სსსკ-ით 

უნდა იქნეს მოწესრიგებული. ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან 

გამომდინარე, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული პირის სათამაშო 

ინდუსტრიაში მონაწილეობის შემზღუდველი უფლების პროცესუალური 

საკითხები უნდა წესრიგდებოდეს არა სასკ-ით, არამედ სსსკ-ით. 

მიზანშეწონილია, განხორციელდეს ცვლილება სსსკ-ში და საქართელოს 

მთავრობის მიერ სასკ-ში დაგეგმილი ცვლილებები აისახოს სსსკ-ში.  

 

7. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ქმედუნარიანობის შეზღუდვა ხდება 

მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ერთ შემთხვევას 

წარმოადგენს ასაკი - 7 წლის ასაკიდან 18 წლის ასაკამდე არასრულწლოვანი 

პირები მიიჩნევიან შეზღუდულქმედუნარიან პირებად, ხოლო მეორე 

შემთხვევას წარმოადგენს - ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული ნივთიერების 

ბოროტად გამოყენება, როდესაც სრულწლოვანი პირი თავის ოჯახს მძიმე 

მატერიალურ მდგომარეობაში აყენებს. ასეთ შემთხვევაში, 

მაკვალიფიცირებელ გარემოებად უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ ოჯახის მძიმე 

მატერიალურ მდგომარეობაში ჩაყენება, ვინაიდან სამოქალაქო 

კანონმდებლობით ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძვლად არ მიიჩნევა 

პირის მიერ მხოლოდ ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების მიღება 

ან/და მათზე დამოკიდებულება. შეზღუდულქმედუნარიიან პირებს 

სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობის მისაღებად ენიშნებათ 

მზრუნველი. 

 

8. არასრულწლოვანი პირის ე.წ. მხარდაჭერის მიმღებად ცნობისას 

სადისერტაციო ნაშრომში დადგენილ იქნა, რომ კანონი ასეთ შეზღუდვას 

ითვალისწინებს იმ უფლება-მოვალეობათა განხორციელებისას, სადაც არ 

არის საჭირო კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა. სამოქალაქო 

სამართლებრივი ნორმების სისტემური ანალიზისას შესაძლებელია 
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მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ კანონმდებელი გულისხმობს 

არასრულწლოვანის მიერ ისეთი გარიგებების დადებას, რომლითაც იგი 

იღებს სარგებელს. შესაბამისად, სარგებელი უნდა განვმარტოთ, როგორც 

ისეთი სამართლებრივი სიკეთე, რაც მხოლოდ არასრულწლოვანს აღჭურავს 

უფლებებით, ხოლო სანაცვლოდ ვალდებულებებს არ აკისრებს. 

 

9. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო 

სსკ-ის ის დანაწესი, რომელიც ჭკუასუსტ და სულით ავადმყოფ ადამიანებს 

ცნობდა ქმედუუნაროდ. საყურადღებოა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 

ფიზიკური პირი ყველა სფეროში საჭიროებს მხარდაჭერას, აღარ 

ხორციელდება ასეთ პირთა ქმედუუნაროდ აღიარება. ქმედუნარიანობის 

სამართლებრივი ინსტიტუტის რეფორმის შემდეგ, ასეთი პირები კანონის 

მიერ ითვლებიან დეიურე ქმედუნარიანად - მხარდაჭერის მიმღებ პირებად, 

თუმცა დეფაქტო ისინი არიან ქმედუუნარო, ვინაიდან, არ გააჩნიათ 

სამართლებრივ ურთიერთობებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის უნარი 

და ფაქტობრივად შეზღუდული აქვთ ყველა სფეროში გადაწყვეტილების 

მიღების შესაძლებლობა. მიუხედავად ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის 

რეფორმის მრავალი დადებითი ასპექტისა, კანონის ამგვარი განმარტება 

სცდება რეალობის ფარგლებს და ანალოგიურად აწესრიგებს არსებითად 

უთანასწორო პირების უფლებრივ მდგომარეობას ერთიანი  სტატუსით, რაც 

არ უნდა იქნეს მიჩნეული კანონიერად. სასურველია, ამ კუთხით, 

გათვალისწინებული ყოფილიყო მაგ: გერმანიის გამოცდილება, რომლის 

სამოქალაქო კანონმდებლობითაც აუცილებლად ხორციელდება ფსიქიკური 

დარღვევების მქონე ფიზიკური პირების ინდივიდუალური შეფასება და 

მათზე იურიდიული მზრუნველობის დაწესება, თუმცა თუ პირს არც ერთ 

სფეროში არ შეუძლია ნების გამოვლენა იგი ცნობილი იქნება 

ქმედუუნაროდ. ზემოაღნიშნული მსჯელობის საფუძველზე, ვითარების 

სწორად აღქმას შეესაბამება ასეთ პირთა ქმედუუნაროდ აღიარება და არა 

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, როდესაც პირი თავისი გონებრივი 

შესაძლებლობებით ვერანაირ მონაწილეობას ვერ მიიღებს სამართლებრივ 

ურთიერთობებში და ცალსახაა, რომ მას სჭირდება არა დამხმარე, არამედ 

მეურვე, რომელიც მისი საუკეთესო ინტერესისათვის მიიღებს შესაბამის 

გადაწყვეტილებებს სამართლებრივი ურთიერთობების ყველა  სფეროში. 

ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის რეფორმის ფარგლებში, 2015 წლის 1 
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აპრილიდან საქართველოში დამკვიდრდა ფიზიკური პირის 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის სამედიცინო მოდელის ნაცვლად - 

სოციალური მოდელი, რომლის საფუძველზეც რეფორმის შემდგომ 

მხარდაჭერის მიმღები პირები ქონებრივ ურთიერთობებში ცალკეული 

უფლებებით სარგებლობენ. კერძოდ მათ საქართველოს სამოქალაქო 

კანონმდებლობა აძლევს სანივთო - სამართლებრივი, ვალდებულებით - 

სამართლებრივი, საოჯახო - სამართლებრივი გარიგებების შეუზღუდავად 

დადების შესაძლებლობას, ფლობდნენ წილს სამეწარმეო საზოგადოებაში, 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე გააჩნდეთ არაქონებრივ უფლებებთან 

ერთად, ასევე ქონებრივი ხასიათის უფლებები. მხარდაჭერის მიმღები 

პირების სამართალსუბიექტობა რეფორმის შედეგად ითვალისწინებს ასეთ 

პირთა დელიქტუნარიანობას - ზიანის მიყენების შემთხვევაში 

სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ქმედუნარიანობის რეფორმის 

მნიშვნელოვანი შედეგია მხარდაჭერის მიმღები პირების ქორწინების 

შესაძლებლობა და ამ მხრივ მათი სამართალსუბიექტობის გაფართოება. 

მართალია, მხარდაჭერის მიმღები პირების ქორწინება შესაძლებელია 

გარკვეული წინაპირობებით - ქორწინების რეგისტრაციამდე საქორწინო 

ხელშეკრულების დადებით, თუმცა, ამ წინაპირობის შესრულების 

შემთხვევაში, კანონმდებლობა დასაშვებად მიიჩნევს ასეთ პირთა 

ქორწინებას, რომელიც უკვე აღარ წარმოადგენს ქორწინების 

დამაბრკოლებელ გარემოებას და არ მოხდება მისი აღნიშნული საფუძვლით 

ბათილად ცნობა. სამკვიდროს მიღების შესაძლებლობა მხარდაჭერის 

მიმღები პირებისათვის, ასევე წარმოადგენს ქმედუნარიანობის რეფორმის 

მნიშვნელოვან შედეგს. რეფორმამდე არსებული რედაქციით, სამკვიდროს 

მიღება ქმედუუნარო პირებს შეეძლოთ მხოლოდ მათი კანონიერი 

წარმომადგენლების მეშვეობით. რეფორმის შემდგომ საქართველოს 

სამოქალაქო კანონმდებლობით განისაზღვრა, რომ მხარდაჭერის მიმღები 

სამკვიდროს იღებს მხარდამჭერის დახმარებით, თუ მას სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით მხარდაჭერა ქონებრივი უფლებების 

განსახორციელებლად დაუწესდა. შესაბამისად, თუ არ არის სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით მხარდაჭერა ქონებრივი უფლებების 

განსახორციელებლად დაწესებული მხარდამჭერის გარეშეც, 

დამოუკიდებლად შეუძლიათ ასეთ პირებს მიიღონ სამკვიდრო. რაც შეეხება 

ქმედუუნარო და შეზღუდულქმედუნარიან პირებს, ისინი სამკვიდროს 
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იღებენ თავიანთი კანონიერი წარმომადგენლების მეშვეობით. სამკვიდროს 

მიღებაზე უარის თქმა დასაშვებია, მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით, თუ 

მემკვიდრე ქმედუუნაროა, შეზღუდულქმედუნარიანი ან მხარდაჭერის 

მიმღები პირია. შშმპ უფლებების კონვენცია შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა „მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის“ 

პრინციპს განამტკიცებს, რომლითაც განისაზღვრა მხარდაჭერის მიმღებ 

პირთა აქტიური მონაწილეობა სამართალწარმოების პროცესში. ასეთ პირებს 

აღარ ეზღუდებათ სასამართლოსათვის მიმართვის უფლება. 

განხორციელებულ რეფორმამდე, ქმედუუნარო პირს სსსკ-ი არ ანიჭებდა 

სასამართლოში, როგორც სარჩელის შეტანის, ასევე პროცესში აქტიურ 

მონაწილე მხარედ ჩართვის უფლებამოსილებას. აქტიური საპროცესო 

ქმედუნარიანობა რეფორმის შემდეგ მხარდაჭერის მიმღებ პირთა 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საპროცესო უფლებაა. 

 

10. კვლევის შედეგად გაზიარებული იქნა მოსაზრება საქართველოს 

სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშში - „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში“ 

და ერთ-ერთ რეკომენდაციად განისაზღვრა, საქართველოში შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაუმჯობესებისა და შშმპ 

უფლებების კონვენციის ჰარმონიული შესრულებისათვის კონვენციის 

ფაკულტატური (დამატებითი) ოქმის რატიფიცირების საჭიროება. შშმპ 

უფლებების კონვენციის დამატებითი ოქმი ჰქმნის შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტისთვის 

ინდივიდუალური განაცხადებით მიმართვის შესაძლებლობას. 

 

11. კვლევის შედეგად განისაზღვრა, რომ საქართველოს სამოქალაქო 

კანონმდებლობა განასხვავებს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც სრულწლოვანი 

ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, საკუთარი ნება-სურვილით მიმართავს 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, მზრუნველის დანიშვნის 

თაობაზე, კონკრეტული უფლება-მოვალეობების შესრულების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში და მეორე შემთხვევას, როდესაც შესაბამისი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის საფუძველზე სასამართლოს მიერ 

მიზანშეწონილია პირისათვის მზრუნველის დანიშვნა. განსხვავებით 

იურიდიულ ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრებისაგან, ვფიქრობთ, 
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რომ ფიზიკურ პირს მზრუნველობის დაწესებით ორივე შემთხვევაში 

ეზღუდება ქმედუნარიანობა. არ ენიჭება მნიშვნელობა იმ საკითხს, მან 

პირადად მიმართა, სასამართლოს ან მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს მიერ მოხდა მზრუნველის დანიშვნა. 

 

12. სსსკ-ის ხარვეზად შესაძლებელია ჩაითვალოს პირის მიმართ 

იძულებითი ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ სასამართლოს განჩინების 

გასაჩივრების უფლების არ არსებობა. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული 

უფლებით პირს ექნებოდა საშუალება, აქტიურად დაეცვა საკუთარი 

უფლებები იძულებითი ექსპერტიზის განხორციელების ნაწილში, რაც ხაზს 

გაუსვამდა მის აქტიურ, პროცესუალურ სტატუსს. 

 

13. ნაშრომში გაზიარებული იქნა კვლევაში - „ქმედუნარიანობის სისტემის 

რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება, 

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი“, ადამიანის უფლებების 

სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი EMC, თბილისი,  2016, ავტორი: 

ლელა გვიშიანი კვლევის ხელმძღვანელი: ლინა ღვინიანიძე, გამოთქმული 

მოსაზრება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ქმედუნარიანობის 

სამართლებრივი საკითხების სრულყოფილად მოწესრიგებისათვის, 

აუცილებელია დაიგეგმოს და განხორციელდეს მოსამართლეთა 

ეტაპობრივი მომზადებისა და გადამზადების ღონისძიებები, 

ქმედუნარიანობის სისტემის მოქმედ კანონმდებლობასა და კონვენციის 

პრინციპებთან თანხვედრი იმპლემენტაციის მიზნით. ამასთან, საფუძველს 

არ იქნება მოკლებული, თუ საერთო სასამართლოს სისტემაში, მხარდაჭერის 

მიმღებ და შეზღუდულქმედუნარიან პირად ცნობა განხორციელდება ვიწრო 

სპეციალიზაციის მოსამართლეების მიერ, რათა რეალურად მოხდეს 

ქმედუნარიანობის შეზღუდვის ფარგლების დადგენა კონკრეტულ სფეროში 

ასეთ პირთა საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით. ამ მიმართულებით, 

საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ზემოაღნიშნული 

პროცესისათვის სპეციალიზებული სასამართლოებია შექმნილი: ლატვიაში, 

მალტაში, ესპანეთში, უელსსა და ინგლისში. საქართველოს საკანონმდებლო 

მოწესრიგების საფუძველზე, დასმული საკითხის პრაქტიკაში აღსრულების 

მიზნით, უმჯობესი იქნება ასეთ საქმეებს განიხილავდნენ მოსამართლეები 

საერთო სასამართლოს სისტემის შიგნით ვიწრო სპეციალიზაციით, თუმცა 
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სპეციალიზებული სასამართლოების შექმნა საერთო სასამართლოების 

სისტემაში საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციითა და „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მოქმედი 

რედაქციით არ იკრძალება. 

 

14. ნაშრომში გაზიარებული იქნა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ 

საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა, დიფერენცირებულად 

განსაზღვრავს მცირეწლოვნის წარმომადგენლის მონაწილეობის ფარგლებს 

სამართლებრივ ურთიერთობებში, როდესაც ერთ შემთხვევაში 

მონაწილეობს მცირეწლოვნის ბუნებრივი მეურვე - მშობელი და ხოლო, 

მეორეში - მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ დანიშნული 

მეურვე. თუ კანონიერი წარმომადგენელი არის მშობელი - „ბუნებრივი 

მეურვე“, ასეთ შემთხვევაში, მოქმედებს პრინციპი, რომელიც გულისხმობს 

რომ მშობლის უფლებები არ უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ამით ზიანი 

მიადგეს ბავშვის ინტერესებს. აღნიშნული ზოგადი დანაწესი წარმოადგენს 

სახელმძღვანელო ნორმა-პრინციპს და სწორედ მისგან გამომდინარე ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში განისაზღვრება ბავშვის ინტერესების 

დაცულობის საკითხი, მაგ. მცირეწლოვნის სახელით დადებული ჩუქების 

ხელშეკრულების მიმართ, არ უნდა იქნეს გამოყენებული სსკ-ის 1296-ე 

მუხლით დადგენილი აკრძალვის ინსტიტუტი, თუმცა, დაცული უნდა 

იქნეს სსკ-ის 1199-ე მუხლის რეგულირება. რაც შეეხება - „არაბუნებრივი 

მეურვის“ დანიშვნას, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს სამოქალაქო 

კანონმდებლობა შესაბამისი ნორმებით (სსკ-ს 1275-1305) ზუსტად ადგენს 

მეურვის უფლებამოსილების  ფარგლებს. სასურველია მსგავსად გერმანიის 

სამოქალაქო კანონმდებლობისა, სსკ-ში მეტად ცხადად და კონკრეტულად 

მოწესრიგდეს მშობლების მიერ ბავშვის ქონების გამოყენების ფარგლები.  

 

15. არასრულწლოვანი პირის უფლებამოსილების ფარგლები სანივთო 

სამართლებრივ ყველა ურთიერთობაში: საკუთრება, აღნაგობა, 

უზუფრუქტი, სერვიტუტები, გირავნობა და იპოთეკა ინდივიდუალურად 

განისაზღვრა. ნივთზე საკუთრების უფლების შეძენა ხდება განკარგვითი 

გარიგებით, რომლის დროსაც ხორციელდება უკვე არსებული უფლებების 

შინაარსობრივი შეცვლა, გადაცემა, დატვირთვა ან გაუქმება. განკარგვითი 

გარიგება შეზღუდული ქმედურიანობის მქონე პირმა შეიძლება დადოს 
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კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის გარეშე, როცა ამ განკარგვით იგი 

ღებულობს სარგებელს. კერძოდ, მოცემულ პირზე საკუთრების გადაცემა ან 

მოთხოვნის დათმობა ნამდვილია, როცა შემძენი არ იქნება დატვირთული 

ვალდებულებებით, რისთვისაც იგი პასუხს აგებს არა მარტო შეძენილი 

ქონებით, არამედ საკუთარი ქონებითაც. მნიშვნელობა არა აქვს ქონების 

შეძენისას დატვირთულია თუ არა იგი შეზღუდული სანივთო უფლებებით. 

როგორც არ უნდა შემცირდეს მისი ქონების ღირებულება, უფლებრივი 

სარგებელი, რომელიც პირმა მიიღო საკუთრების შეძენით, შენარჩუნდება, 

ვინაიდან სანივთო-სამართლებრივი ტვირთები არ იწვევს შემძენის 

პასუხისმგებლობას. სამეწარმეო საზოგადოებებში არსებული წილის 

გადაცემა არასრულწლოვანისთვის უმეტესად დაკავშირებულია 

პასუხისმგებლობის რისკთან და/ან სხვადასხვა ვალდებულებასთან, რის 

გამოც იგი არ მიიჩნევა მარტო უფლებრივი სარგებლის მომტან გარიგებად. 

ზემოაღნიშნული წესი მოქმედებს მაშინაც, როცა ვალდებულებები 

დაკავშირებულია კომანდიტ პარტნიორებთან. უფლებრივად 

სარგებლიანად შესაძლებელია მიჩნეულ იქნეს სრულად ანაზღაურებადი 

აქციების გადაცემა. ნეიტრალური გარიგება ისეთ გარიგებას წარმოადგენს, 

რომელიც არც უფლებრივი სარგებლის მომტანია და არც წამგებიანი. იგი 

გათანაბრებულია სარგებლის მომტან გარიგებასთან და არ საჭიროებს 

კანონიერი წარმომადგენლების თანაქმედებას. უპატრონო მოძრავი ნივთის 

მითვისებისას შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირი ეუფლება მას. ამ 

დროს მისი მხრიდან ხდება ნების გამოვლენა, რომელიც მიმართულია 

სამართლებრივი შედეგის დადგომისაკენ. შეზღუდული ქმედუნარიანობის 

მქონე პირი ნების გამოვლენით იღებს სარგებელს და მიუხედავად იმისა, 

რომ მსგავს შემთხვევებში - ნაპოვარისა და განძის აღმოჩენის დროს მასთანაა 

დაკავშირებული კანონისმიერი ვალდებულებების შესრულება, ეს არ 

აბათილებს უფლებრივი სარგებლის მომტან ხასიათს. რაც შეეხება 

არასრულწლოვნის უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებს, 

შეზღუდულ სანივთო უფლებებში, (აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტები) 

აქცესორულ უფლებებსა და მოთხოვნის უზრუნველყოფის სანივთო 

სამართლებრივ საშუალებებში (გირავნობა, იპოთეკა), ცალსახად უნდა 

აღინიშნოს, რომ ასეთ სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობით 

არასრულწლოვანი ყველა შემთხვევაში დაიტვირთება ურთიერთსანაცვლო 

ვალდებულებით, რომელიც მისთვის უფლებრივი 
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სარგებლის/პრივილეგიის მომტან გარიგებად არ შეიძლება იქნეს მიჩნეული. 

მავალდებულებელი გარიგებები შეზღუდულქმედუნარიან პირს მარტო 

უფლებრივ სარგებელს არ წარმოუშობს. შესაძლებელია იგი ეკონომიკურად 

მისთვის მომგებიანად გამოიყურებოდეს, თუმცა, უფლებრივად არ არის 

სარგებლიანი და მას ვალდებულებებსაც აკისრებს. შეზღუდული 

ქმედუნარიანობის მქონე პირს კი, კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის 

გარეშე შეუძლია მხოლოდ უფლებრივი სარგებლის მომტანი გარიგებების 

დადება. მავალდებულებელი გარიგება, რომელიც შეზღუდული 

ქმედუნარიანობის მქონე პირს ანიჭებს მხოლოდ მოთხოვნის უფლებას, 

მიჩნეულ იქნა უფლებრივი სარგებლის მომტან გარიგებად. სადისერტაციო 

ნაშრომში სარგებლის მომტან გარიგებად არ იქნა მიჩნეული 

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტზე ხელშეკრულებით ნაწარმოების 

ავტორის ქონებრივი უფლებების გადაცემა. იურიდიულად ნეიტრალური 

გარიგების სპეციალურ შემთხვევას მიეკუთვნა შეზღუდული 

ქმედუნარიანობის მქონე პირის ნების გამოვლენა წარმომადგენლობითი 

უფლებამოსილების საფუძველზე. 

 

16. ფიზიკური პირის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა 16 წლის 

ასაკიდან. 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის შრომითი ქმედუნარიანობა 

წარმოიშობა მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან 

მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს თანხმობით, თუ შრომითი 

ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის ინტერესებს, ზიანს არ 

აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას და არ 

უზღუდავს მას სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების 

უფლებასა და შესაძლებლობას. კანონიერი წარმომადგენლის ან 

მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს თანხმობა ძალაში რჩება მსგავსი 

ხასიათის შემდგომი შრომითი ურთიერთობის მიმართაც. 14 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს 

მხოლოდ სპორტულ, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და კულტურის 

სფეროში საქმიანობაზე, ასევე სარეკლამო სამუშაოს შესასრულებლად. 

შრომითი კანონმდებლობით აკრძალულია არასრულწლოვანთან შრომითი 

ხელშეკრულების დადება სათამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ 

დაწესებულებებთან, ეროტიკული და პორნოგრაფიული პროდუქციის, 

ფარმაცევტული და ტოქსიკური ნივთიერებების დამზადებასთან, 
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გადაზიდვასთან და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების 

შესასრულებლად. ასევე, აკრძალულია არასრულწლოვანთან შრომითი 

ხელშეკრულების დადება მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების 

შესასრულებლად. 

 

17. საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა შეზღუდულქმედუნარიან 

პირს ქორწინების უფლებას არ ანიჭებს. სსკ-ის 1107-ე მუხლი ადგენს 

დაქორწინების პირობებს, რომლის მიხედვითაც დაქორწინებისათვის 

აუცილებელია: საქორწინო ასაკი და დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა. 

საქორწინო ასაკად სსკ განსაზღვრავს იმპერატიულ დანაწესს, რომ 

ქორწინება დაიშვება 18 წლის ასაკიდან, ხოლო, შეზღუდული 

ქმედუნარიანობის მქონე სრულწლოვანი პირის ქორწინება კი მხოლოდ 

მზრუნველის წინასწარი წერილობითი თანხმობით. ზემოაღნიშნულის 

საფუძველზე, ვფიქრობთ, რომ სსკ-ის მე-12 მუხლის მე-3 ნაწილით 

განსაზღვრული ნორმა, რომელიც გულისხმობს, რომ „ქმედუნარიანად 

ითვლება პირი, რომელმაც 18 წლის ასაკის მიღწევამდე იქორწინა“ და სსსკ-ს 

81-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, მეორე წინადადება - „ქმედუნარიანად ითვლება 

აგრეთვე პირი, რომელიც იქორწინებს 18 წლის ასაკის მიღწევამდე“ კარგავენ 

ფუნქციონალურ დანიშნულებას და ვინაიდან, სამართლებრივად ქორწინება 

მხოლოდ 18 წლის ასაკიდან დაიშვება, უნდა განხორციელდეს ხსენებული 

ჩანაწერების გაუქმება სსკ-სა და სსსკ-ში. იმ შემთხვევაში, როდესაც 

მეუღლეები ან ერთი მეუღლე არასრულწლოვანია და ისინი არ იმყოფებიან 

იურიდიულად რეგისტრირებულ ქორწინებაში, ნაშრომში განისაზღვრა, 

რომ ასეთ დროს არასრულწლოვან მშობელს/ებს მიუხედავად შეზღუდული 

ქმედუნარიანობისა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თანხმობით 

აქვს/თ უფლება განახორციელოს/ნ მშობლის კანონისმიერი უფლება-

მოვალეობები და იყოს/იყვნენ ბავშვის წარმომადგენელი/ები სახელმწიფო ან 

კერძო ორგანოებში, დადოს/ნ გარიგებები ბავშვის სახელით. 

 

18. შეზღუდულქმედუნარიანი პირის სახელით მის კანონიერ 

წარმომადგენელს საოჯახო სამართლებრივ ურთიერთობებში შეუძლია 

ალიმენტის მოთხოვნა. ასევე, შეზღუდულქმედუნარიანი პირი კანონით 

დადგენილი წესით, შესაძლებელია იყოს, როგორც კანონით, ისე ანდერძით 

მემკვიდრე და გადაეცეს მთლიანად სამკვიდრო ქონება ან მისი ნაწილი. 
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საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა არეგულირებს, ქმედუუნარო, 

შეზღუდულქმედუნარიანი და მხარდაჭერის მიმღების პირების მიერ 

სამკვიდროს მიღების წესს, რომლის თანახმადაც, ქმედუუნარო და 

შეზღუდულქმედუნარიანი პირები სამკვიდროს იღებენ თავიანთი 

კანონიერი წარმომადგენლების მეშვეობით. საყურადღებოა, რომ 

შეზღუდულქმედუნარიანი პირი, შესაძლებელია იყოს სავალდებულო 

წილის მფლობელი სუბიექტი. შეზღუდულქმედუნარიან პირს სამოქალაქო 

კანონმდებლობა ანდერძის შედგენის უფლებას არ ანიჭებს, მოანდერძე 

შეიძლება იყოს სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც ანდერძის 

შედგენის მომენტში შეუძლია გონივრულად განსაჯოს საკუთარი მოქმედება 

და ნათლად გამოხატოს თავისი ნება ამასთან, ანდერძი უნდა შეადგინოს 

პირადად მოანდერძემ. ანდერძის შედგენა წარმომადგენლის მეშვეობით არ 

დაიშვება. 

 

19. კვლევის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ შეზღუდულქმედუნარიანი 

პირი შესაძლებელია იყოს საანდერძო დანაკისრის მიმღები - ლეგატარი. 

საანდერძო დანაკისრის საგანი კი შეიძლება იყოს დანაკისრის 

მიმღებისათვის (ლეგატარისათვის) სამკვიდროში შემავალი ქონებიდან 

ნივთების გადაცემა საკუთრებაში, სარგებლობაში ან სხვა სანივთო 

უფლებით, მისთვის ისეთი ქონების შეძენა და გადაცემა, რომელიც არ შედის 

სამკვიდროში, განსაზღვრული სამუშაოს შესრულება, მომსახურების გაწევა 

და ა.შ. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეზღუდულქმედუნარიან პირს 

საანდერძო დანაკისრთან დაკავშირებით შეუძლია პირადად 

განახორციელოს ყველა ის მოქმედება, რომელიც არ საჭიროებს სრულ 

ქმედუნარიანობას, ხოლო წარმომადგენლის მეშვეობით შეუძლია 

განახორციელოს იურიდიული ხასიათის რიგი მოქმედებები. სამემკვიდრეო 

სამართლებრივ ურთიერთობებში, ასევე, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, 

მამკვიდრებლის კრედიტორის/ების დაკმაყოფილების ფარგლები, როდესაც 

მემკვიდრე შეზღუდულ ქმედუნარიანი პირია. ასეთ შემთხვევაში, 

მემკვიდრეები ვალდებულნი არიან მთლიანად დააკმაყოფილონ 

მამკვიდრებლის კრედიტორთა ინტერესები, მაგრამ მიღებული აქტივის 

ფარგლებში თითოეულის წილის პროპორციულად. თუ მამკვიდრებელი 

მემკვიდრეებზე გადასული ვალებით სოლიდარული მოვალე იყო, მაშინ 

მემკვიდრეები სოლიდარულად აგებენ პასუხს. მამკვიდრებლის 
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ვალებისათვის პასუხისმგებელნი არიან სავალდებულო წილის მიმღები 

მემკვიდრეებიც. ამასთან, კრედიტორთა მოთხოვნები მემკვიდრეებმა უნდა 

დააკმაყოფილონ ერთჯერადი გადახდის გზით, თუ მათ შორის 

შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

 

20. საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა, ასაკის გამო 

არასრულწლოვან ფიზიკურ პირებთან ერთად, ქმედუნარიანობის 

შეზღუდვის კატეგორიაში აქცევს ასევე იმ სრულწლოვან ფიზიკურ პირებს, 

რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაუწესდათ მზრუნველობა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმ სრულწლოვან 

ფიზიკურ პირებს, რომელთაც სასამართლოს მიერ დაუწესდათ 

მზრუნველობა ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების ბოროტად 

გამოყენების გამო. საყურადღებოა, რომ პირველ შემთხვევაში, ასეთი 

შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირები თავის ქმედუნარიანობაში 

უთანაბრდებიან არასრულწლოვან პირებს. აქედან გამომდინარე, უნდა 

განისაზღვროს, რომ როგორც სანივთო და ვალდებულებით, ისე საოჯახო და 

სამემკვიდრეო ქონებრივ სამართლებრივ ურთიერთობებში, ანალოგიური 

უფლება-მოვალეობები გააჩნიათ, როგორც ასაკის საფუძველზე 

შეზღუდულქმედუნარიან პირებს. ხოლო, რაც შეეხებათ სასამართლოს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული 

ნივთიერების ბოროტად გამოყენების გამო შეზღუდული ქმედუნარიანობის 

მქონე პირებს, ისინი უფლებამოსილნი არიან დადონ ქონების განკარგვის 

გარიგება, აგრეთვე განკარგონ ხელფასი, პენსია ან სხვა სახის შემოსავალი 

მხოლოდ მზრუნველის თანხმობით. აღსანიშნავია, რომ 

ქმედუნარიანობაშეზღუდული პირი სრული ქმედუნარიანობის თვისების 

მატარებელია ყველა დანარჩენ ურთიერთობაში. 

ქმედუნარიანობაშეზღუდულ პირს უფლება აქვს დამოუკიდებლად დადოს 

წვრილმანი ყოფითი გარიგება. ამ გარიგებებს იგი დებს იმ საშუალებების 

გამოყენებით, რომელთა განკარგვაც, როგორც წესი, მზრუნველის 

თანხმობით ხდება. სსკ არ იძლევა წვრილმანი ყოფითი გარიგების ცნებას. 

ასეთ გარიგებად უნდა ჩავთვალოთ პირის არსებობისათვის აუცილებელი 

მასობრივი, ყოველდღიური მოხმარების საგნების შესაძენად დადებული 

გარიგება. წვრილმანი გარიგების კატეგორიაში არსებითად ხვდება ბევრი 

ისეთი გარიგება, რომელთა დადების უფლებაც აქვთ ასაკის გამო 
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შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირებს. ალკოჰოლისა და მსგავსი 

ნივთიერებების გამოყენების შედეგად ქმედუნარიანობაშეზღუდული პირი, 

თუკი დროებით უგონო ან სულიერი მოშლილობის მდგომარეობაში სხვა 

პირს მიაყენებს ზიანს, ამისათვის იგი პასუხს აგებს, როგორც 

დელიქტუნარიანი პირი. 

 

21. მზრუნველობა შეიძლება დაწესდეს აგრეთვე სრულწლოვანი პირის 

მიმართ, თუ მას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია 

დამოუკიდებლად განახორციელოს თავისი უფლებები და შეასრულოს 

მოვალეობები (ფიზიკური ტრამვა, ტოქსიკური მოწამვლა, ხანგრძლივი 

წოლითი რეჟიმი და სხვა). ასეთ დროს მზრუნველობის დაწესების 

საფუძველია მისი თხოვნა. მზრუნველის მოვალეობათა 

განსახორციელებლად მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები 

ნიშნავენ მზრუნველს. მეურვე ან მზრუნველი შეიძლება დაინიშნოს 

მხოლოდ მათი თანხმობით. მზრუნველის შერჩევა სრულწლოვანი 

ქმედუნარიანი პირისათვის, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად დაიცვას თავისი უფლებები და 

შეასრულოს თავისი მოვალეობები, შესაძლებელია მხოლოდ სამზრუნველო 

პირის თანხმობით. იურიდიულ ლიტერატურაში გაბატონებული 

მოსაზრების თანახმად, ვინაიდან, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხარისხი 

ისე მძიმე არ არის, რომ მან საერთოდ ვერ შეასრულოს იურიდიული 

მნიშვნელობის მოქმედებანი, მას სჭირდება დამხმარე, მრჩეველი, რომელიც 

კი არ შეცვლის მას სამართლებრივ ურთიერთობებში, არამედ ხელს 

შეუწყობს თავისი უფლებებისა და მოვალეობების რეალიზაციაში. 

მზრუნველის თანხმობა გარიგებათა დასადებად საჭირო არ არის. 

ზემოაღნიშნულ მოსაზრებას შესაძლებელია ნაწილობრივ დავეთანხმოთ, 

რომ მზრუნველის ფუნქციას ნამდვილად წარმოადგენს არა სამზრუნველო 

პირის ნების ჩანაცვლება მისი ნებით, არამედ სამზრუნველო პირის 

დახმარება სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობის მისაღებად. 

თუმცა, რადგან პირს მზრუნველი ენიშნება მიუხედავად იმისა, რომ 

აღნიშნული ხორციელდება მისი ნებით, ვფიქრობთ, რომ მზრუნველის 

თანხმობა ზოგიერთი გარიგების დასადებად საჭიროა. კერძოდ, 

სამზრუნველო პირის ქმედუნარიანობის შეზღუდვის უფლება-
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მოვალეობათა სპექტრი, ამ შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს, იმის 

მიხედვით, თუ რა ფუნქციის შესასრულებლად ენიშნება პირს მზრუნველი. 

 

22. ბავშვს უნდა გააჩნდეს საკუთარი კანონიერი წარმომადგენლისგან, 

კერძოდ მშობლის და მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უკანონო 

ჩარევისგან (ხელყოფისგან) სრულყოფილი სამართლებრივი დაცვის 

შესაძლებლობა. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპის 

თანახმად, ბავშვს გააჩნია უფლება მისი ინტერესები მიჩნეულ იქნეს 

უპირატესად და მასთან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული 

გადაწყვეტილება მიღებულ იქნეს მხოლოდ ბავშვის ჭეშმარიტი 

ინტერესებისთვის. ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, ნორმის 

განმარტების მეთოდი მოითხოვს, რომ თუ არსებობს ნორმის 

ინტერპრეტაციის რამდენიმე ვერსია, ბავშვის მიმართ უნდა იქნეს 

გამოყენებული მხოლოდ ის ნორმატიული ვარიანტი, რომელიც ყველაზე 

უფრო საუკეთესოა ბავშვის ინტერესებისთვის. ხოლო, ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების პრინციპის პროცედურული ეფექტი გულისხმობს, რომ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ბავშვთან დაკავშირებით მიიღება გადაწყვეტილება, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვზე მისი 

ზეგავლენის შეფასებას და ბავშვის უფლებების დაცვის პროცედურულ 

გარანტიებს. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები უნდა დადგინდეს 

ინდივიდუალური შემთხვევის შეფასების საფუძველზე. 

 

23. საქართველოს კანონმდებლობა პირდაპირ ითვალისწინებს მშობლისგან 

ბავშვის უფლების დაცვის წესს და პირობებს და ადგენს მშობლის 

მოვალეობების შეუსრულებლობის არ ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის 

უფლებისა და ვალდებულების როგორც შეზღუდვას, ასევე შეჩერებისა და 

ჩამორთმევის წესს. ამ პროცესში განსაკუთრებული როლი ენიჭება 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს და სასამართლოს.  მშობლის 

უფლებათა შეზღუდვა სასამართლოს მიერ შესაძლებელია დადგინდეს 

ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში. საქართველოს კანონმდებლობა 

ითვალისწინებს კანონიერი წარმომადგენლის, კერძოდ მშობლისგან ბავშვის 

უფლებების დაცვის ნორმატიულ შესაძლებლობას. თუმცა,  მსგავსი 

მექანიზმი არ არსებობს სხვა კანონიერი წარმომადგენლის, კერძოდ - 

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს - სსიპ სოციალური 
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მომსახურების სააგენტოსთან მიმართებაში. ბავშვს ასევე უნდა გააჩნდეს 

საკუთარი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა 

კანონიერი წარმომადგენლის - მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

წინააღმდეგ იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი არ ან არასათანადოდ ასრულებს 

უფლება-მოვალეობებს. აღნიშნულის საფუძველზე მეურვის ან/და 

მზრუნველის წინააღმდეგ აღძრულ პროცესებში, მიზანშეწონილია, 14 

წლამდე ასაკის ბავშვის მონაწილეობა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების 

შესაბამისად და სასამართლოს მიერ მისთვის საპროცესო წარმომადგენლის 

დანიშვნა. 

 

24. 14 წლამდე ასაკის ბავშვი სასამართლოს მიერ აუცილებლად უნდა იქნეს 

მოსმენილი, თუ მისი ასაკი, ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა 

იძლევა ამის შესაძლებლობას. ხოლო, ბავშვის მოსმენა უნდა 

განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

ექსპერტის ან/და სოციალური მუშაკის სავალდებულო მონაწილეობით. 

ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ამგვარ მექანიზმს 

მხოლოდ ერთ შემთხვევაში - სსსკ-ის 35113 მუხლში ითვალისწინებს და 

ეფუძნება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ ბავშვის 

უფლებების კეთილსინდისიერად დაცვის პრეზუმფციას. ამასთან, უნდა 

ითქვას, რომ სსსკ-ის აღნიშნული დანაწესი ვრცელდება მხოლოდ 

არამართლზომიერად გადაადგილებული ან არამართლზომიერად 

დაკავებული ბავშვის დაბრუნებასთან ან ბავშვთან ურთიერთობის 

უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებულ საქმეთა განხილვაზე, თუმცა 

ანალოგიის წესით 35113 მუხლის მოქმედება შესაძლებელია გავრცელდეს 

ყველა სხვა საქმის განხილვის შემთხვევაში, სადაც პროცესუალურად 

მონაწილეობს 14 წლამდე ასაკის ბავშვი. 

 

25. ნაშრომში გაზიარებული იქნა კვლევაში - „ქმედუნარიანობის სისტემის 

რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება, 

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი“, ადამიანის უფლებების 

სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი EMC, თბილისი, 2016, ავტორი: 

ლელა გვიშიანი კვლევის ხელმძღვანელი: ლინა ღვინიანიძე, გამოთქმული 

მოსაზრება, რომელიც გულისხმობს, რომ სამოქალაქო კოდექსში შესაბამისი 

ცვლილების განხორციელებით, მოიხსნას მხარდაჭერის მიმღები პირის 
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ქორწინების შემთხვევაში საქორწინო ხელშეკრულების მავალდებულებელი 

ნორმა, რომელიც ბლანკეტურად, ინდივიდუალური შეფასების გარეშე, 

ითვალისწინებს მხარდაჭერის მიმღების საქორწინო ხელშეკრულების 

დადების სავალდებულოობას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პირს გარიგებების 

დადების ნაწილში მხარდამჭერი არ ჰყავს დანიშნული. სსკ-ის 1120-ე 

მუხლიდან (ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებანი) ამოღებული 

უნდა იქნეს 1-ლი ნაწილის, „ე“ ქვეპუნქტი, რომელიც გულისხმობს 

საქორწინო ხელშეკრულების დადების სავალდებულო ხასიათს, იმ 

შემთხვევაში, თუ ერთი მხარე მაინც მხარდაჭერის მიმღებია. მიუხედავად 

იმისა, რომ კანონმდებლის ძირითადი მიზანი, რისთვისაც მან მხარდაჭერის 

მიმღები პირის დაქორწინებისას საქორწინო ხელშეკრულების არსებობის 

სავალდებულოობა განსაზღვრა, არის ამ პირის ქონებრივი ინტერესების 

დაცვა, ვინაიდან მას არ შესწევს უნარი ქორწინების განმავლობაში თავისი 

ქონებრივი უფლებების განხორციელება სრულფასოვნად უზრუნველყოს, 

უნდა ითქვას, რომ საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა 

იურიდიულად რეგისტრირებული ქორწინების შემთხვევაში, ისედაც 

ითვალისწინებს უფლების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიებს ყველა 

მეუღლისათვის, იმის მიუხედავად, მათ დადეს თუ არ დადეს საქორწინო 

ხელშეკრულება. მაგ: მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებული ქონების 

მართვა და განკარგვა ურთიერთშეთანხმებით; მეუღლეთა 

ინდივიდუალური საკუთრების რეჟიმი; მეუღლეთა თანასაკუთრებაში 

არსებული ქონებისა და საერთო ვალების გაყოფის თანაბრობის პრონციპი 

და სხვ. ხოლო, საქორწინო ხელშეკრულების არსებობა დამატებით 

შესაძლებლობას აძლევს მხარეებს კანონისაგან განსხვავებული შინაარსით 

მოაწესრიგონ მათი ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები, როგორც 

ქორწინების განმავლობაში, ისე განქორწინებისას. აქედან გამომდინარე, 

საქორწინო ხელშეკრულებას არ აქვს სავალდებულო ხასიათი, მას მხოლოდ 

ფაკულტატური, კანონის ნორმების შემავსებლის/განსხვავებულად 

მოწესრიგების ფუნქცია აკისრია და ამავე შინაარსით უნდა გავრცელდეს იგი 

მხარდაჭერის მიმღებად ცნობილ პირებზეც. მათ, როგორც სხვა მეუღლეებს, 

მხოლოდ სურვილის შემთხვევაში უნდა შეეძლოთ საქორწინო 

ხელშეკრულების დადება. ამასთან, ხაზგასასმელია, რომ საქორწინო 

ხელშეკრულების დადების სავალდებულოობა პროცედურულადაც დიდი 

სამართლებრივი ტვირთია მხარდაჭერის მიმღები პირისათვის. 
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26. კვლევის საფუძველზე განისაზღვრა, რომ მხარდაჭერის მიმღებ პირს 

მოქმედი სამოქალაქო კანონმდებლობით აქვს ანდერძის შედგენის 

ნორმატიული, კონცეპტუალური შესაძლებლობა, თუმცა ამ უფლების 

პრაქტიკაში რეალიზაცია დამოკიდებულია სანოტარო მოქმედებათა 

განმახორციელებელ ორგანოებზე. ამასთან, ნაშრომში მიჩნეულ იქნა, რომ 

მხარდაჭერის მიმღებ პირს იმ შემთხვევაში შეუძლია შეადგინოს ანდერძი, 

თუ მას მხარდამჭერი არ ჰყავს დანიშნული ქონების განკარგვის სფეროში. 

 

27. სსკ-ის 1280-ე მუხლის შესაბამისად, მხარდამჭერის დანიშვნა როგორც 

წესი, ორმხრივად გამოვლენილ ნებაზეა დამოკიდებული. იმისათვის, რათა 

პირს დაენიშნოს მხარდამჭერი, ნება უნდა გამოხატოს როგორც 

მხარდაჭერის მიმღებმა პირმა, ასევე მხარდამჭერმა. კანონი არ 

ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ახლობელთა წრიდან ყველა 

უარს აცხადებს იყოს მხადრამჭერის მიმღები სუბიექტის მეურვე და 

ამასთანავე უარს აცხადებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

უფლებამოსილი პირი. ცხადია, აქ მხედველობაში უნდა მივიღოთ 

მხარდამჭერისა და მხარდაჭერის მიმღების ურთიერთდამოკიდებულება. 

აღნიშნული მეტად პრობლემური საკითხია სამოქალაქო საპროცესო 

სამართლისათვის, ვინაიდან რიგ შემთხვევებში წარმოიქმნება 

საკანონმდებლო ვაკუუმი, იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლო 

იძულების წესით ვერ დანიშნავს მხარდამჭერს. მაგ., სსკ-ის 995-ე მუხლის 

ახალი რედაქციით, მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანისთვის 

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მხარდამჭერს. თუ 

ახლობელთა წრიდან ყველამ უარი თქვა ასეთი პირის მხარდაჭერაზე და 

ასევე არ განხორციელდა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 

უფლებამოსილი პირის მხარდაჭერად დანიშვნა მისი სურვილით 

მხარდაჭერის მიმღებს არ ეყოლება მხარდამჭერი, შესაბამისად, ასეთ 

შემთხვევაში  უცნობია ზიანის ანაზღაურების სუბიექტი. სასამართლო 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, იძულებით ვერ დანიშნავს მხარდამჭერს, რადგან 

მხარდამჭერის დანიშვნა ემყარება ნებაყოფლობითობის პრინციპს. 

შესაბამისად, საკანონმდებლო სივრცეში ამ კუთხით წარმოშობილია 

ვაკუუმი - არ არის ნორმა, რომელიც ამ ურთიერთობას მოაწესრიგებდა და 

სასურველია ამ კუთხით ნათლად განისაზღვროს მხარდამჭერის დანიშვნის 
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საკითხები. დასახელებული პრობლემატიკა ასევე, კავშირშია სსსკ-ის 279-ე 

მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტთან და ამავე კოდექსის 281-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „ა1“ ქვეპუნქტთან, რომელიც გულისხმობს სასამართლოს მიერ 

საქმის წარმოების შეჩერებას, როდესაც მხარე მხარდაჭერის მიმღებია, ხოლო 

სასამართლოს მიერ დაუწესდა საპროცესო წარმომადგენლობა, მაგრამ 

მხარდაჭერა არ იქნა მიღებული და შესაბამისად სასამართლო შეაჩერებს 

საქმის წარმოებას შესაბამისი მხარდაჭერის მიღებამდე. თუმცა წარმოიშობა 

პრობლემა მხარდამჭერის დანიშვნის ნებაყოფლობითობის საკითხიდან 

გამომდინარე. ასევე, ცვლილებების შედეგად სსსკ-ის 81-ე მუხლს დაემატა 

31 ნაწილი, რომლის თანახმადაც, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მხარდაჭერის მიმღებ პირს დაუწესდა მხარდაჭერა საპროცესო 

წარმომადგენლობის განსახორციელებლად, სასამართლო ვალდებულია 

ასეთი საქმე განიხილოს მხარდაჭერის მიმღები პირისა და მისი 

მხარდამჭერის სავალდებულო მონაწილეობით. ზემოთაღნიშნული ნორმა 

ცალსახად ავალდებულებს მხარდაჭერის მიმღებს სასამართლო პროცესში 

სავალდებულო მონაწილეობას, თუმცა კანონში არ არის დარეგულირებული 

საკითხი, ასეთი პირის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო 

პროცესზე გამოუცხადებლობის შედეგებთან დაკავშირებით, რაც 

წინამორბედის მსგავსად საკანონმდებლო ვაკუუმის პრობლემას ჰქმნის. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი ხარვეზია სსკ-ის 451-ე მუხლის პირველი 

ნაწილისა და ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის კოლიზია, რომელიც საჭიროებს 

ცალსახა დაკვირვებასა და ანალიზს. პირველ ნაწილში საუბარია 2015 წლის 

1 აპრილამდე ქმედუუნაროდ ცნობილ პირთა მათ ინდივიდუალურ 

შეფასებამდე სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების შეუზღუდავ 

ხასიათზე. ამასთან,  ამავე მუხლის მესამე ნაწილი პირდაპირ განმარტავს, 

რომ 2015 წლის 1 აპრილამდე ქმედუუნაროდ აღიარებულ პირთა მიერ 

სასამართლოში სარჩელის შეტანიდან 5 დღის ვადაში სასამართლო არ 

მიიღებს სარჩელს, თუ არ მომხდარა ასეთ პირთა ინდივიდუალური 

შეფასება. ცხადია, აღნიშნულ მუხლთა კოლიზია, რომელიც მეტად 

გაუგებარი, ორაზროვანია და ნორმის კეთილსინდისიერ წამკითხველს 

ცალსახად შეიყვანს შეცდომაში. სსკ-ის 451-ე მუხლის პირველი  ნაწილი 

უფლებით აღჭურავს შესაბამის სუბიექტს, ხოლო ამავე მუხლის მე-3 ნაწილი 

კი არ იძლევა მისი რეალიზაციის სრულფასოვან საშუალებას, რაც უფლებას 

დეკლარაციულ შინაარსს ანიჭებს. ასევე, უნდა აღინიშნოს მხარდაჭერის 
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მიმღები პირების ინდივიდუალური შეფასების მეტად ხანგრძლივი 

პერიოდი. ის ფიზიკური პირები, რომლებიც 2015 წლის 1 აპრილამდე 

სასამართლომ ცნო ქმედუუნაროდ, 2019 წლამდე უნდა 

განხორციელებულიყო მათი ინდივიდუალური შეფასება. მართალია, 

მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შესაძლებელია 

აღნიშნული მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვა, მაგრამ 

გარდამავალი პერიოდის ხანგრძლივობა საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და 

თუ პირი დაუყოვნებლივ არ იქნება ცნობილი სასამართლოს მიერ  

ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონედ, იგი მთელი ამ წლების 

განმავლობაში კვლავ უუფლებო სუბიექტად დარჩება. უდავოა, რომ 4 წელი 

არაგონივრული ვადაა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ საკითხის არსებული, 

ახალი საკანონმდებლო მოწესრიგება ბევრად უფრო ამსუბუქებს ასეთ პირთა 

ყოფას და მათ სამართლის სრულფასოვან სუბიექტად აქცევს. ამგვარად, 

აუცილებლად საჭიროა ინდივიდუალური შეფასების პროცესის დაჩქარება 

იმისათვის, რომ ეს პირები მიჩნეულ იქნენ სამართლის სრულფასოვან 

სუბიექტებად. 
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1. Introduction 

 

From April 1, 2015, the status of the natural person declared as legally incompetent 

was replaced by the status of the person with psycho-social need, so called 

“beneficiary of support” and instead of the guardian, such persons will be supported 

by a “supporter”. Common courts of Georgia do not declare persons with heavy 

mental disorders as legally incompetent any more. On the basis of the expertise 

results, the court delivers a judgement about the area in which the person’s legal 

competence will be limited and does not declare him/her as fully incompetent 

which meant absolute deprivation of the right to participate in civil relations.  

 

The law allows the beneficiaries of support to exercise their rights in different 

spheres, namely, the right to conclude agreement, the right to marry, the right to 

participate in elections, the right to receive inheritance and other property or non-

property rights.  

 

This thesis looks at the legal grounds, procedures and legal consequences for/of 

declaring a natural person legally incompetent, declaring the natural person with 

limited legal capacity and declaring the person as a beneficiary of support.  These 

issues, after a large-scale reform of the institute of legal capacity will require further 

analysis and in-depth study.  

 

Different types of legal problems occurring in the process of limiting the legal 

capacity were studied. These problems jeopardize the process of exercising the 

rights of persons with limited legal capacity and the beneficiaries of support, restrict 

the scope of limitation of rights and efficient implementation of the reform of legal 

capacity. The thesis offers solutions how legal problems can be resolved and legal 

gaps can be eliminated and provides practical and theoretical recommendations on 

the basis of study results.  

 

The thesis is composed of the introduction part, six chapters and a conclusion.  
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The third section of this Thesis covers the following topics: problems to be 

researched and the actuality of the research, its goal and objectives, scientific 

hypothesis and structure.  

 

The first chapter of the thesis reviews theoretical context of the study. The above-

mentioned chapter looks at the following issues: historical context of the institute 

of legal capacity; grounds for limiting the legal capacity in the laws of European 

countries (Germany, France, Switzerland, Spain, Netherlands, Estonia); the 

judgements of Constitutional and Common Courts of Georgia, European Court of 

Human Rights and the Constitutional Court of Germany in the context of the 

studied topics.  

 

In the second chapter of the paper, the study methodology and main findings are 

provided in a summarized form.  

 

The third, the largest chapter of the thesis is dedicated to the essence of limiting 

the legal capacity of the natural person and types, rule and conditions of limitation. 

This chapter reviews legal grounds for restricting the legal capacity of the natural 

person and their impact on the stability of civil circulation and principles of 

voluntarism. Herewith, the third chapter of the thesis includes discussion on the 

grounds for restricting legal capacity of the natural person that also represent the 

classifying pre-conditions for the limitation – minors/persons declared legally 

incompetent from 0 to 7 years of age, persons from 7 to 18 years of age who have 

limited legal capacity, persons who have limited legal capacity due to alcohol or 

drug addiction, persons with psycho-social needs who require to be declared as a 

beneficiary of support and adults with limited legal capacity due to health condition 

(initiated by the person himself/herself). The rule and conditions for restriction of 

the legal capacity of natural persons cover the issues related to the limitation of a 

legal capacity of the natural person by Guardianship and Curatorship Authority and 

Court Judgement. This chapter also reviews the rule and conditions for declaring 

the person as a beneficiary of support after the reform on legal capacity.  

 

Chapter IV talks about the scope of limitation of legal capacity with regard to 

children of 0 to 7 years of age (minor) in the contractual, domestic, property and 
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inheritance relations. Herewith, this chapter elaborates on the link between 

material and procedural proof related to the restriction of minor’s authority in 

property relations.   

 

Chapter V reviews the scope of authority of the person with limited legal capacity 

in property relations, namely, the authority of the minor in property, obligatory, 

domestic and inheritance relations; the rule and consequences of limitation of legal 

capacity by the own initiative of an adult person with legal capacity due to health 

problems and also, the link between material and procedural proof in relation to 

restriction of the authority of the person with limited legal capacity in property 

relations.  

 

Chapter VI elaborates on the scope of authority of the person with psycho-social 

needs, so called beneficiary of support, a new arrangement that occurred after 

making changes to the legal institute of legal capacity. This chapter unites the 

discussion on issues like: the scope of authority of the beneficiary of support in 

property, obligatory, domestic and inheritance relations. Also, link between 

material and processual proof with regard to restriction of authority.  

 

The final conclusive part proposes conclusions made as a result of discussion 

developed in the thesis. Besides, the thesis includes the recommendations prepared 

as a result of the study. These recommendations aim to revise/develop the studied 

issues and establish the right judicial practice in this area.  

 

As a result of the study, the recommendations were developed in relation to the 

draft laws of Georgia on “Making amendments to the administrative procedure 

code” and Georgian Law on “Organizing lotteries, games of chance and other prize 

games”, initiated by the Government of Georgia with an aim to make changes to 

the Procedure Code of Georgia and Civil Code of Georgia. The recommendations 

about the studied topics were prepared on the basis of the analysis of European law, 

national/foreign literature and court judgements.  

 

  



41 
 

2. Scientific Novelty of the Thesis 

 

1. For the first time in Georgia, the systemic study was conducted to analyze the 

grounds for declaring the natural person legally incompetent, restricting the legal 

capacity of a person or declaring the person as a beneficiary of support and it was 

the first time when private legal frames of limitation of legal capacity with regard 

to each of these grounds were identified.  

 

2. After the reform of legal institute of legal capacity, in the format of the thesis 

work, a systemic study was carried out to analyze the grounds, the procedures and 

legal consequences of declaring the person with psycho-social needs as a 

beneficiary of support. 

 

3. Within the scope of the study, the legislative initiative submitted to the 

parliament of Georgia under the rule of legislative initiative as of October 20, 2017 

was analyzed. This initiative foresees making amendments to the Georgian Law on 

“Organizing lotteries, games of chance and other prize games’’ and amendments to 

the Administrative Procedure Code of Georgia. The scientific view/conclusion has 

been elaborated on the initiated norms.  

 

 

 

  



42 
 

3. Study Methodology 

The study carried out within the scope of this thesis applied the following research 

methods: historical, comparable-legal, analytical, abstracting and analogy.  
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4. Study Results 

 

1. Analysis of the legislation of European states revealed that the issues of limitation 

of legal capacity regulated by Georgian Civil Code with regard to the grounds for 

restriction of legal capacity, procedures and legal consequences do not accurately 

reflect the approaches of some of EU countries in this area. It is clearly individual-

based, however, it is necessary to modify some legislative provisions to develop and 

define the correct uniform practice.  

 

2. As a result of studying the historical context of the thesis work, it is possible to 

make a conclusion that the civil legislation of Old Rome allowed gender 

differentiation to define the age category in order to identify the legal capacity of 

the natural person. Today, neither national nor international laws allow gender 

differentiation to define the age category for the purposes of identifying the legal 

capacity of natural persons.  

 

3. The study findings reveal that Georgian civil legislation makes differentiation of 

rights of natural persons to participate in property relations and defines the scope 

of restriction of legal capacity by age category or health condition. Through 

guardians, curators and supporters, the minors, the persons with limited legal 

capacity and beneficiaries of support participate in civil circulation and functioning. 

The stability of civil circulation is not jeopardized because such people still 

participate in civil circulation through their representatives. Herewith, persons 

with limited legal capacity consequently acquire some rights and obligations. The 

principle of stability of civil circulation provides for active/practical participation 

of subjects of civil circulation, which is beneficial for the parties. As for the grounds 

of limitation of legal capacity, it was identified that all classification forms of 

restriction clearly impact on this principle.  The reason being, when an underage 

person participates in property relations, his/her will is substituted by the 

guardian’s will, however, in case of persons with limited legal capacity and 

beneficiaries of support, considering the scope of restriction of legal capacity, they 

do not need full substitution of their will, it can be substituted partially; their will 

is still formed and this clearly affects and restricts the scope of voluntary activity of 

such persons based on the fundamental principle of volunteerism of civil 



44 
 

circulation. Building on this discussion, persons with limited legal capacity, persons 

legally incompetent and beneficiaries of support are still restricted (to different 

extent) to express their voluntary will in civil circulation and to take active part in 

it. Respectively, in cases foreseen for such persons, it is important to identify the 

scope of limitation of legal capacity in legal relations in a reasonable, equal and 

proportional manner.    

 

4. The study conducted for this thesis revealed that minors under the age of 7, in 

view of development, judgement ability and the ability to make decision in legal 

relations are deemed as persons with legal incompetence. It is the same in Georgian 

law and in the laws of some European countries where the minimal age category is 

defined. Minors do not participate in legal relations (they can participate only via 

legal representatives, i.e. parents, guardians); their will is indisputably void (null 

and void) and does not result in legal consequences. Minors under 7 years of age are 

deemed as legally incompetent in all material-legal relations, in particular, 

property, contractual, domestic, inheritance relations and in procedural-legal 

relations. Approval of the agreement concluded by the legally incompetent person 

does not result in authenticity of this agreement, regardless of its content.  

 

5. The study revealed that natural persons with limited legal capacity, unlike 

minors, participate in legal relations and their will may result in legal consequences. 

In any case, apart from the grounds defined in the law (gaining benefit from the 

agreement, conclude household, small deals, manage the enterprise on the basis of 

consent of legal representative of the underage person (below 18), in order to 

identify the authenticity of the will expressed by person with limited legal capacity, 

the consent (permission) or further consent (approval) of the person’s legal 

representative is required. Otherwise, the will expressed by a minor will be deemed 

as void and will not result in legal consequences. The study revealed the necessity 

of making legislative amendment to the article 16 of the Civil Code of Georgia. In 

particular, it is recommended to add one ground for restricting the legal capacity 

that foresees the limitation of legal capacity due to gambling addiction. It would be 

reasonable to revise the title of the article 16 of Civil Code of Georgia in this way: 

“Limitation of legal capacity by reason of use of alcohol, narcotic substances or 

addiction to gambling” and to change the first paragraph of the article 16 of the 
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same Code in the way that also regulates limitation of legal capacity to the full-age 

natural person on the ground of gambling addiction. First paragraph of the article 

16 of the Civil Code of Georgia shall be developed in the following way: “A court 

may establish custodianship over an adult who abuses alcohol or narcotic 

substances or has a strong addiction to gambling and/or games of chance and 

because of this puts his/her family in material hardship. He/she may conduct 

transactions to administer property or wages, pension or other income only with 

the consent of his/her custodian, except for minor everyday transactions”. The 

amendment to be made to the article 16 of the Civil Code of Georgia will also 

require an amendment to the Civil Procedure Code of Georgia in order to organize 

the procedural issues. In particular, the ground for declaring the natural person as 

a person with limited capacity in the Chapter XLIV10 on Declaring the Natural 

Person as a Person with Limited Legal Capacity.  

 

6. On the basis of the study within the scope of this thesis, it was defined that the 

norms initiated by the Georgian Law on “Organizing lotteries, games of chance and 

other prize games’’ contradict the fundamental norm by which the custodianship 

is appointed over the persons with limited legal capacity and such persons can 

participate in legal relations via their custodians. In such case, the person who is 

restricted to participate in the “gambling industry” becomes subject to the 

limitation of legal capacity without appointing the custodian. Thus, the rule clearly 

contradicts to the current standard of limitation of legal capacity determined in the 

civil legislation and also, comes into conflict with the main principles of limitation 

of legal capacity. The initiated provisions of the law undoubtedly differentiate 

between people who abuse alcohol and drug substances and put the families in 

material hardship and the people who are addicted to gambling and for that 

purpose, put their families in material hardship. In the first case, the court assigns 

a custodianship over the person with limited legal capacity who is authorized to 

conduct transactions and administer property or wages, pension or other income 

only with the consent of his/her custodian, except for minor everyday transactions. 

While, in the second case, limitation of the right to participate in the gambling 

industry, which in its essence, is the identical type of limitation, shall also foresee 

the equal situation in terms of legal rights, the balance of which is clearly impaired, 

because in the second case, adults with legal capacity are restricted to participate in 
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the gambling industry, however, no custodian is appointed and they can freely 

participate in legal relations, dispose their income without any obstacle, etc.  

Herewith, it shall be considered that the provisions initiated by Georgian Law on 

Organizing lotteries, games of chance and other prize games do not mention the 

ground which is the main essence of limitation, they only refer to putting families 

in material hardship by such persons. None of the initiated provisions define the 

afore-mentioned ground which makes us think that the legislator restricts the 

person with gambling addiction to participate in the gambling industry because 

such person has a strong addiction and will play games of chance/prize games; s/he 

is included in the list of addicted people on this ground. In a similar situation, the 

civil legislation limits the legal capacity of people who abuse alcohol or drug 

substances and the main reason for such limitation is the material hardship of 

families and not the abuse of alcohol or drugs. On the basis of this judgement, the 

initiated provisions shall not be approved by the Parliament in the current edition. 

Even though the Georgian draft law on “Making amendments to the administrative 

procedure code of Georgia” refers to inclusion of the data of addicted persons, 

provided that the family member of such person files an application to the court 

and the court reviews and the judge makes decision on the basis of individual 

circumstances. Namely, the court foresees the following circumstances: degree of 

addiction, material damage caused by an addict to the family, material damage. 

However, neither from the legislative point of view nor context wise, it shall be 

deemed reasonable the absence of the limitation ground in the material law and 

indirect reference in the procedural type of law. Herewith, it should also be 

considered that according to the initiated provisions, the administrative 

proceedings shall not be used with regard to the entry of the data of the person 

addicted to games of chance and prize games. This, in our opinion, is not reasonable 

and shall be regulated by Civil Procedure Code of Georgia, in the chapter that 

concerns the review of the application submitted by the family member or by the 

Guardianship and Curatorship Authority about the person who is addicted to 

alcohol or drug substances and puts his/her family in material hardship.    

Administrative Procedure Code of Georgia defines the rules for the discussion and 

making judgement on the administrative case by common courts of Georgia. The 

following can be the subject to administrative dispute in the court: a) compliance 

of the administrative-legal act with the Georgian Law; b) conclusion, 
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accomplishment and termination of the administrative contract; c) obligation of the 

administrative organ to compensate damage on issue of the administrative-legal act 

or implementation of any other activity; d) declaring the act void, identifying the 

existence/absence of the right or legal relation. The court applies an administrative 

legal proceeding to discuss the case of non-voluntary placement of the person with 

mental problems in the hospital and non-voluntary isolation of the person pursuant 

to the Georgian Law on Tuberculosis Control. Herewith, administrative proceeding 

rule is used to discuss other cases too, provided that they are related to the 

administrative law. Due to the disposition of the above-mentioned article, it will 

be difficult to identify the cases, assigned by Administrative Procedure Code of 

Georgia to Georgian courts, where the issue of filing a claim to the court about 

issuing the limitation for the person with gambling addiction to participate in the 

gambling industry, would go under. Undoubtedly, it shall be regulated by Civil 

Procedure Code of Georgia. Based on the discussion above, the procedural issues 

related to limitation of the right of the person with addiction to games of chance to 

participate in the gambling industry shall be regulated by Civil Procedure Code of 

Georgia and not by Administrative Procedure Code of Georgia. Therefore, it is 

recommended to make an amendment to the Civil Procedure Code of Georgia and 

to reflect the changes planned by the Government of Georgia for the 

Administrative Procedure Code of Georgia in the Civil Procedure Code of Georgia.  

 

7. The study showed that the limitation of legal capacity takes place only in cases 

foreseen in the law. One of the cases is the limitation of legal capacity for minors 

from the age of 7 to 18 and the second case is the abuse of alcohol and drug 

substances for which the adult person puts his/her family in material hardship. In 

such case, the qualifying circumstance shall be only the material hardship of the 

family, because the civil legislation does not accept abuse of alcohol and drug 

substances or addiction to these substances as the only ground for limiting the legal 

capacity of the person. A custodian is appointed over the persons with limited legal 

capacity to allow participation in legal relations.  

 

8. With regard to declaring the minor as a beneficiary of support, it was identified 

that the law foresees such limitation in implementing the rights and obligations 

where the consent of the legal representative is not required. The systemic analysis 
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of civil legal provisions may help us conclude that the legislators mean concluding 

commercial/beneficial agreements by minors. Respectively, the benefit can be 

interpreted as legally protected interest that equips the minors with rights without 

charging obligations in return.  

 

9. Constitutional Court of Georgia deemed unconstitutional the provision of the 

Civil Code of Georgia, by which, persons with mental deficiency are declared as 

legally incompetent. It is interesting that even the cases where the natural person 

requires support in all areas, s/he is not declared as legally incompetent any more. 

After the reform of the legal institute of legal competence, such persons are declared 

by the law as having de jure legal competence – beneficiaries of support, however, 

they are legally incompetent de facto, because they do not have an ability to 

participate in legal relations on their own and actually, they are restricted to make 

decision in any area. Even though the reform has multiple positive aspects, such 

definition of the law goes beyond the scope of reality and treats the rights of 

unequal persons similarly, which shall not be deemed as legitimate. In this case, it 

would be good if the experience of other countries, for example, of Germany, had 

been considered; in Germany, civil legislation allows individual assessment of 

natural persons with mental deficiency and the issue of appointing a legal 

custodian; however, if the person cannot express his/her will in any areas, s/he shall 

be deemed as legally incompetent. The above-mentioned judgement allows a 

perception that it would be correct to declare such persons as legally incompetent 

and not as a beneficiary of support, because they do not possess enough mental 

resources to participate in any type of legal relations and it is clear that they require 

a custodian and not the supporter, because the custodian will make relevant 

decisions in all spheres of legal relations for the best interest of the person.  Within 

the scope of the reform of legal capacity institute, from April 1, 2015, social model 

was introduced to Georgia (instead of the medical model of limitation of the legal 

capacity of the natural person), by which, the beneficiary of support applies certain 

rights in property relations.  In particular, the civil legislation of Georgia allows an 

unlimited possibility of concluding property, legal, obligatory-legal, domestic–legal 

agreements, possession of a share in entrepreneurial society and having property 

rights along with non-property rights on intellectual property.   Legal personality 

of beneficiaries of support, as a result of the reform, foresees delictual dispositive 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=delictual+dispositive+capacity&split=1
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capacity of such persons and legal responsibility in case of inflicting the damage. 

The important result of the reform is that it allows beneficiaries of support to marry 

and in this respect, to extend their legal personality. Even though, the beneficiaries 

of support are allowed to marry under certain precondition, i.e. making a marriage 

contract before registering the marriage, but if this pre-condition is fulfilled, the 

law allows these people to marry and there does not exist any impediment for 

marriage and their marriage will not be deemed void on this ground. Possibility to 

receive an inheritance is also a great achievement of the reform. Edition before the 

reform allowed the legally incompetent people to receive inheritance only via their 

legal representatives.  After the reform, the civil legislation of Georgia defined that 

the beneficiary of support shall receive inheritance with the help of a supporter, 

provided that the support for exercising property rights was appointed by the court. 

Respectively, if the support is not assigned by the court for exercising property 

rights, such persons can still receive inheritance independently, without the 

appointed supporter.  As for the persons with no legal capacity and persons with 

limited legal capacity, they receive inheritance through their legal representatives. 

It is permissible to refuse inheritance, but upon the consent of the court if the heir 

is legally incompetent or s/he has a limited legal capacity or s/he is a beneficiary of 

support. Convention on the rights of people with disabilities supports the principle 

of “access to justice” for people with disabilities. Pursuant to this principle, the 

person with disability shall actively participate in legal proceedings. Such persons 

are not restricted to apply to the court. Before the reform, a legally incompetent 

person was not allowed by the Civil Procedure Code of Georgia to file a claim to 

the court as an active participant of the proceedings. After the reform, active 

procedural legal capacity is the most important procedural right of persons who are 

beneficiaries of support.    

 

10. As a result of the study, the opinion provided in the 2016 report of Public 

Defender of Georgia on “Situation in terms of the rights of people with disabilities 

in Georgia” was shared and as one of the recommendations, it was defined that it is 

necessary to ratify an optional (supplementary) protocol of the Convention in order 

to improve the rights of people with disabilities and to accomplish the Convention 

on the Rights of People with Disabilities. The optional protocol of the Convention 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=delictual+dispositive+capacity&split=1
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creates an opportunity for people with disabilities to file an individual application 

to the Committee of Human Rights.  

 

11. According to the study results, the civil legislation of Georgia differentiates 

between the cases where an adult natural person with legal capacity applies to the 

Guardianship and Curatorship Authority himself/herself on appointing the 

custodian, if s/he fails to fulfill some specific rights and obligations on his/her own 

and the second case, when it is reasonable to appoint a custodian by the court on 

the basis of relevant health condition. Unlike other opinions expressed in legal 

literature, we believe that by appointing a custodian to the natural person, in both 

cases, the legal capacity is restricted. It does not matter whether the person applied 

himself/herself to the court or the Guardianship and Curatorship Authority 

appointed a custodian.  

 

12. It can be deemed as a deficiency of the Civil Procedure Code of Georgia not to 

allow the right of appeal of the court judgement on appointing the expertise against 

the person. This right would give the person an opportunity to defend his/her own 

rights more actively in the area of forceful expertise that would emphasize his/her 

active procedural status.  

 

13.  This thesis shared an opinion which was expressed in the report of the study – 

“Assessment of the reform of legal capacity system and its implementation process, 

analysis of law and practice”, carried out by Human Rights Education and 

Monitoring Center (EMC), Tbilisi, 2016 (author: Lela Gvishiani, head of the 

research: Lina Gvinianidze). In particular, the opinion concerned the issue that for 

extensive organization of the legislative issues of legal capacity, it is critical to plan 

and implement gradual training and capacity building of judges along with the 

implementation of current law on legal capacity system and principles of the 

Convention. Herewith, it would be reasonable if the status of the beneficiary of 

support and the status of the person with limited legal capacity was granted by the 

judge of the common courts with narrow specialization. In this way, the scope of 

limitation of legal capacity would be identified in a specific area for the purpose of 

defining the needs of such persons. In this direction, the international practice 

shows that specialized courts are established for the above-mentioned process, 
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namely, in countries like Latvia, Malta, Spain, Wales and England.  Once the 

legislation of Georgia is organized, it would be better if such cases were discussed 

by the judges of Common Courts who hold narrow specialization, however, the 

current Constitution of Georgia and the current edition of the Georgian Organic 

Law on Common Courts do not forbid creation of specialized courts within the 

system of common courts. 

 

14. The thesis paper shares an opinion about differentiated approach of the 

Georgian civil legislation to the scope of participation of the minor’s representative 

in legal relations, on the one hand, the minor’s natural guardian – parent and on 

the other hand, the guardian appointed by the Guardianship and Custodianship 

Authority. If the legal representative is a parent, i.e. “natural guardian”, in this case, 

the applied principle considers that the parent’s rights shall not be exercised in the 

way that damages the child’s interests. This general rule is a guiding norm- principle 

and it is applied every time the decision is made about the protection of child’s 

interests. For instance, with regard to entering into a contract of gift, the article 

1296 of the Civil Code of Georgia “Transfer of Gift on Behalf of a Ward Disallowed” 

shall be applied but at the same time, the article 1199 of the Civil Code shall be 

followed. As for appointing “unnatural guardian”, civil law of Georgia accurately 

defines the scope of guardian’s authority (articles 1275-1305 of the Civil Code of 

Georgia). It is recommended to make clearer and more specific definition of the 

scope of using the child’s property by the parent, like it is in German civil 

legislation. 

 

15. Scope of authority of the underage person was defined individually for each area 

of law of things, like property, superficies, usufruct, servitudes, pledge and 

mortgage. Property right on the thing can be acquired via an agreement on disposal 

during which, the current rights are contextually changed, transferred, pledged or 

annulled.  A person with limited legal capacity may enter into a disposal agreement 

without a consent of the legal representative, when s/he gets benefit from such 

disposal. In particular, transfer of the property to this person or an assignment of a 

claim can be deemed as real if the buyer does not have pledged liabilities for which 

s/he may be held liable with current as well as acquired property. It does not matter 

if the person has limited rights on things or not at the moment of purchasing the 
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property. No matter how the price of the property drops down, the benefit in terms 

of rights that a person received by buying this property, will be maintained, because 

the burden of the law of things does not result in the liability of the buyer.  In the 

entrepreneurial societies, transfer of the current share to the underage person is 

mostly related to the risk of liability or/and different liabilities for which it is not 

deemed as a beneficial agreement. This rule applies even when the liabilities are 

related to the limited partners. From the rights point of view, the transfer of fully 

remunerated shares may be regarded as beneficial. Neutral agreement is the one 

that brings neither the benefit of rights nor losses.  It is equaled to the beneficial 

agreement and does not require contribution of legal representatives. While taking 

over an ownerless movable thing, the person with limited legal capacity becomes 

its owner. In this moment, s/he expresses a will which may result in legal 

consequences. The person with limited legal capacity gains benefit by expressing a 

will and even though, in similar cases, when finding or treasure is discovered, legal 

obligations are related to him/her, this does not annul the benefit of rights. As for 

the scope of authority of a minor, in limited rights of things (superficies, usufruct, 

servitudes), it must be clearly admitted that a minor will still have obligations that 

may not bring him benefit/privilege. The obligatory deals do not bring the benefit 

of rights to the person with limited legal capacity; they may look beneficial or 

profitable but they are not from the perspective of rights and obligations. The 

person with limited legal capacity can make a legal deal without the consent of his 

legal representative, but only if it brings benefit in terms of legal rights. The 

obligatory deal which gives the person with limited legal capacity only the right of 

claim was deemed as the deal that brings legal benefit. In this thesis, the transfer of 

intellectual property rights of the author by contract.   Expressing the will of the 

person with limited legal capacity on the basis of representative authority was 

deemed as the special case of legally neutral deal.   

 

16. Legal capacity of the natural person occurs from the age of 16. Labor legal 

capacity of minors under the age of 16 may occur only under the consent of the 

legal representative or guardianship and curatorship authority, provided that such 

labor relations do not contradict the best interests of the minor, do not damage 

his/her moral, physical and mental development and do not deprive the child of the 

right to primary and basic education. The consent of the legal representative or the 
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guardianship and curatorship authority remains into force against further labor 

relations of similar nature. Labor contract can be concluded with the minor under 

the age of 14 solely for the activities in sport, art and cultural spheres and also for 

advertising work. Labor law forbids conclusion of the labor contract with the minor 

for the work to be fulfilled in the gambling, night amusement establishments, erotic 

and porn production, in the production, shipment and realization of 

pharmaceutical products and toxic substances.  Also, it is forbidden to conclude a 

contract for performing heavy, hazardous and harmful works.   

 

17. Civil Code of Georgia does not give marriage rights to the person who has a 

limited legal capacity. Article 1107 of the Civil Code of Georgia defines criteria that 

a person intending marriage shall meet: a) marriageable age; b) consent of the 

persons to be married. Marriageable age is strictly defined: only persons above 18 

shall be allowed to marry and the marriage of an adult with limited capacity to 

contract shall be permitted with a prior written consent of his/her custodian. On 

the basis of the aforementioned, we assume that the provision defined under the 

paragraph 3 of the article 12 of Civil Code of Georgia – “a person who has entered 

into marriage before attainment of the age of eighteen years shall be deemed to 

have legal capacity” and the second sentence in the paragraph 2 of the article 81 of 

Georgian Civil Procedure Code – “A person who gets married before attaining the 

age of 18 shall also be considered as having capacity to sue and be sued” lose their 

functional purpose and since the legal marriage is allowed only for persons above 

18 years of age, the referred provisions shall be deleted from the Civil Code of 

Georgia and Civil Procedure Code of Georgia. In cases where spouses or one spouse 

is an underage person and they are not legally registered in marriage, this thesis 

paper elaborates on a judgement that regardless of the limited capacity, the 

parent(s) of such underage person, under the consent of the Guardianship and 

Curatorship Authority, shall be allowed to carry out legal rights and obligations of 

a parent and act as legal representative(s) of the child in the state or private 

authorities and conclude deals/agreements on behalf of the child.   

 

18. On behalf of the person with limited legal capacity, the legal representative can 

request an alimony in domestic relations. Also, a person with limited capacity may 

be the heir of the inheritance by the will or by law under the rule established in 
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the law and receive inheritance fully or partially. Civil Code of Georgia regulates 

the rule of transferring inheritance to the legally incompetent persons, persons with 

limited legal capacity and beneficiaries of support. Pursuant to this rule, such 

persons receive inheritance via their legal representative. Interestingly, the person 

with limited legal capacity may be the owner of the compulsory share. Pursuant to 

the Civil Code of Georgia, a person with limited legal capacity does not have a right 

to conclude a will, because, by law, only a person who is capable of acknowledging 

one’s own actions and express his/her own will clearly can make a will. Also, the 

will shall be written by the testator himself/herself.   

 

19. The study revealed that a person with limited legal capacity may be the recipient 

of the testamentary burden (legacy) – legatee. The subject of the legacy can be 

transfer of things from the inheritance to the recipient of the legacy (legatee) into 

his ownership, use or other right in rem; purchase of a thing not included in the 

inheritance and its transfer to the legatee; performance of a specific work, service, 

etc. In consideration of the above-mentioned, the person with limited legal capacity 

can carry out all actions related to the testamentary burden that do not require full 

legal capacity and can also perform some legal actions through his/her legal 

representative. In inheritance-related legal relations, it is also important to define 

the scope of satisfying the testator’s creditor(s). In such case, the heir(s) shall be 

liable to satisfy the interests of testator’s creditors in full, proportionally to each 

share in the inherited asset. In cases where the testator with the debts transferred 

to the heirs was a joint debtor, the heirs will be responsible jointly. The heir who 

is recipient of compulsory shares shall also be responsible for the testator’s debts. 

Herewith, the creditors’ claims shall be immediately satisfied by heirs via single 

payment, unless otherwise agreed between the parties. 

 

20. Civil legislation of Georgia puts the adult natural persons together with minors 

in the category of limitation of legal capacity, if these adults were appointed a 

curatorship due to health problems by the court and also, the adults who were 

appointed a curatorship due to abuse of alcohol and narcotic substances. 

Interestingly, in the first case, persons with limited legal capacity are equalized to 

the underage persons in terms of legal capacity. Therefore, it shall be defined that 

in any legal relations, whether in law of things, domestic and inheritance or 
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property relations, they have similar rights and obligations as persons with limited 

legal capacity based on the age. As for the persons whose legal capacity was limited 

by the court due to abuse of alcohol and narcotic substances, they are authorized to 

conclude property-related agreements, manage salary, pension or any other income 

but under the consent of the curator. It is interesting that the person with limited 

legal capacity bears full legal capacity in all other relations. The persons with 

limited legal capacity are allowed to make small deals by using the facilities disposal 

of which takes place only under the consent of the curator. Civil Code of Georgia 

does not define the concept of a small deal. It can be assumed that such deal is a 

deal made for buying the goods for daily consumption. The category of small deals 

covers many deals that are allowed to the persons with limited legal capacity due 

to their age. The alcohol or drug addict person with limited legal capacity may 

damage other person if s/he is temporarily in an unconscious state or has mental 

problems and s/he shall be held responsible as a person who may cause injury. 

 

21. Curatorship may be appointed over an adult person who cannot exercise his/her 

rights and obligations due to health problems (physical trauma, toxic 

contamination, palliative state and other). In such cases, the main ground to appoint 

a curator is the request of the person himself/herself. Guardianship and Curatorship 

Authorities appoint a curator to perform the relevant obligations. A guardian or a 

curator shall be appointed only under his/her consent. The curator can be selected 

for the person who cannot independently defend his/her rights and fulfill 

obligations due to health problems solely under the consent of the person subject 

to curatorship. In legal literature, there dominates an opinion that when the health 

problem is not that severe and does not restrict the person to fulfill all legal 

activities, the person simply needs an assistant, an adviser who will not substitute 

him in legal relations but will help to exercise rights and obligations. The curator’s 

consent to make deals is not required. We may agree with the above-mentioned 

opinion but only partially; the curator’s function is definitely not a substitution of 

the person subject to curatorship, but it is more about helping the person to 

participate in legal relations. However, considering that the curator is appointed 

over a person under his/her own consent, the curator’s consent shall also be 

obtained for some transactions. In particular, the range of rights and obligations 
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regarding limitation of legal capacity shall be defined by the functions assigned to 

the curator. 

 

22. The child shall have a possibility to receive extensive legal protection in case of 

illegal interference (abuse)from the side of a legal representative, the parent and 

Guardianship and Curatorship Authority. In consideration of the best interests of 

the child, the child has a right to have his interests deemed as superior and to have 

the decisions directly or indirectly related to him, be made solely for his best 

interests. Pursuant to the principle of the best interests of the child, the 

interpretation method of the legal provision requires that if there are several 

options for interpretation, the normative option which is the best for the child’s 

interests shall be selected. And the procedural effect of the principle of the best 

interests of the child means that in cases where the decision is made concerning the 

child, the decision-making process shall foresee its potential impact on the child 

and shall ensure the procedural guarantees of the protection of children’s rights. 

The best interests of the child shall be identified on the basis of individual case 

assessment.  

 

23. Georgian law foresees the rule and conditions for protecting the child’s rights 

from the parent and defines the rule of restriction, suspension or deprival of 

parental rights and obligations in case of failure to fulfil or improper fulfillment of 

parental obligations. In this process, the key role is played by the Guardianship and 

Custodianship Authority and the Court. Limitation of parental rights may be 

established by the Court in each individual case. Georgian legislation foresees the 

normative possibility of protecting the child’s rights from his/her legal 

representative, in particular, the parent(s). However, such mechanism does not 

exist for the other legal representative, namely, the Guardianship and 

Custodianship Authority – LEPL Social Service Agency. The child shall also have a 

possibility to defend one’s own rights and legal interests against the Guardianship 

and Custodianship Authority, if the latter does not fulfill or abuses its rights and 

obligations. Hence, in proceedings against the guardian and/or custodian, it is 

reasonable to allow participation of the child under 14 years of age in compliance 

with the best interests of the child and to appoint a procedural representative by 

the Court. 
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24. Child under the age of 14 shall definitely be heard at the court if his/her age, 

physical and mental state makes that possible. The child shall be heard according 

to the procedures established by the legislation of Georgia. An expert and/or a social 

worker shall attend the hearing. Interestingly, Georgian legislation foresees such 

mechanisms only in one case – article 35113 of the Civil Procedure Code of Georgia 

and it is based on the presumption of protecting child’s rights in good faith by the 

Guardianship and Curatorship Authority. Herewith, this provision of the Civil 

Procedural Code of Georgia applies only to the discussion of claims about the return 

of child who was wrongfully removed or retained and claims to exercise the right 

of relation with such child. However, this provision (article 35113) may also be 

spread to other proceedings where the child under 14 takes part procedurally. 

 

25. This thesis shared an opinion which was expressed in the report of the study – 

“Assessment of the reform of legal capacity system and its implementation process, 

analysis of law and practice”, carried out by Human Rights Education and 

Monitoring Center (EMC), Tbilisi, 2016,  author: Lela Gvishiani, head of the 

research: Lina Gvinianidze, in particular, the opinion concerned the need to annul 

the compulsory provision on concluding the marriage contract in case of the 

marriage of a beneficiary of support; by this provision, the marriage contract is 

required even if the person has no supporter at the moment of concluding the 

contract. Sub-paragraph “e” of the paragraph 1 of the article 1120 of the Civil Code 

of Georgia (Impediments to Marriage) shall be deleted. It obliges the person to 

conclude a marriage certificate if at least one party of the marriage is a beneficiary 

of support.  Even though, the main goal of the legislator for which it requires the 

compulsory marriage contract is the protection of the property interests of the 

beneficiary of support, the latter still cannot fully exercise property rights 

throughout the marriage. Besides, the civil legislation of Georgia foresees the 

legislative guarantees for protection of rights in case of legally registered marriages 

for each spouse anyway, regardless of having concluded the marriage contract or 

not.  For example, management and disposal of property co-owned by spouses 

through mutual agreement; individual property of spouses; recognition of separate 

property of a spouse as community property and the principle of division of 

community [common, joint] debts of the spouses and others. However, marriage 
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contract may play a supplementary role for the spouses to organize their property 

rights and obligations in a different from law context during marriage or divorce.  

Herewith, the marriage contract does not have a compulsory character, it only bears 

the function of an optional, complementing the law provisions or organizing 

differently from the law and it should apply to the persons declared as beneficiaries 

of support similarly. They, like any other spouses, shall have a possibility to 

conclude a marriage contract but only if they wish so. Besides, it shall also be 

emphasized that the compulsory nature of concluding the marriage contract is 

procedurally a huge legal burden for the beneficiary of support.   

 

26. The study identified that the law gives the beneficiaries of support a conceptual, 

normative possibility to draft a will, however, exercising of this right in practice 

depends on the notary offices. Herewith, it is assumed that the beneficiary of 

support can draft a will only if s/he has no officially appointed supporter in the 

property management area.  

 

27. Pursuant to the article 1280 of the Civil Code of Georgia, appointing a guardian 

over a person depends on the consent of both parties. In order to appoint a 

supporter to the person, the consent shall be given by the beneficiary of the support 

as well as by the supporter. The Law does not foresee cases where all close people 

of the person refuse to become a guardian of the support recipient person and even 

the authorized person of Guardianship and Custodianship Authority refuses to 

become a supporter. Of course, in such case, the relation between the supporter and 

the beneficiary of support shall be taken into account. This is quite a sensitive and 

problematic issue for the Civil Procedural Law, because, in certain cases, the 

legislative gap may occur, because the Court cannot force the supporter to agree. 

For example, by a new edition of the article 995 of Civil Code of Georgia, the 

responsibility for compensation of damages caused by beneficiary of support lies 

with the supporter. In the event all close people refuse to become a supporter of 

such person and the Guardianship and Custodianship Authority does not have a 

supporter who would agree to support, the beneficiary of support will not have a 

supporter and respectively, it will be unclear who will compensate the damage. The 

Court, like it was mentioned, cannot forcefully appoint a supporter, because it 

should be based on a voluntary principle. Respectively, there appears to be a gap in 
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the law since it lacks the provision that would solve such relation; it is 

recommended to make clearer definition of the issues related to appointing the 

supporter.  These problems are also related to the article 279 (b) of the Civil 

Procedure Code of Georgia and the sub-paragraph “a1” of the same article which 

refer to the termination of legal proceedings by the court when the party is a 

beneficiary of support and the court assigned procedural representation, however, 

the support was not accepted and the court has to terminate the case until the 

relevant support is accepted.  The problem occurs because of voluntary principle. 

Besides, as a result of changes, paragraph 31 was added to the article 81 of the Civil 

Procedure Code of Georgia. Pursuant to this change, if the court makes a decision 

to assign a supporter to the beneficiary of support for performing a procedural 

representation, the court shall be liable to discuss such case by compulsory 

participation of the beneficiary of the support and the supporter. The above-

mentioned provision clearly obliges the beneficiary of the support to participate in 

the court hearing, however, the law does not define what happens and what will 

be the consequences if such person cannot attend the process due to severe health 

condition, which again gives rise to the legislative gap. Another, also quite 

important gap is the coalition of the first paragraph of the article 451 and the third 

paragraph of the same article of Civil Procedure Code of Georgia. This coalition 

undoubtedly requires additional observation and analysis.  The first paragraph 

refers to an unrestricted nature of the right to apply to court until the individual 

examination is not restricted for persons declared legally incompetent by court 

before 1 April 2015. At the same time, the third paragraph of the same article 

directly explains that A judge shall reject a claim within five days after its 

submission to the court if the claim was filed by a person declared legally 

incompetent by court before April 1, 2015, unless his/her individual assessment was 

performed. Obviously, coalition of these paragraphs is vague, dubious and 

confusing for a compliant reader. The first paragraph of the article 451 of Civil 

Procedural Code of Georgia grants the rights to the relevant person, however, the 

third paragraph of the same article does not allow to exercise these rights fully and 

gives the right some kind of declarative meaning. Quite a lengthy period for 

individual assessment of persons receiving support is worth mentioning. The 

natural persons who were declared as legally incompetent by the court before April 

1, 2015 had to undertake individual assessment until 2019. Even though, the request 
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for individual assessment could have been filed to the court at any time, still the 

length of the transitional period requires a lot of time and the person with psycho-

social needs may remain without rights during these years, unless s/he will be 

declared as the person with psycho-social needs immediately. Undoubtedly, four-

year term is not a reasonable period because the new legislative regulation mitigates 

the life of such persons greatly and transforms them into fully legal subjects. 

Therefore, it is critical to accelerate the individual assessment process in order for 

these persons to be deemed as fully valuable legal subjects. 

 


