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საინფორმაციო შეტყობინება სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალზე  

2017 წლის დეკემბერი 

 

ბეკარინი და რიდოლფი იტალიის წინააღმდეგ (Beccarini and Ridolfi v. Italy)  

(საჩივარი- 63190/16) 

გადაწყვეტილება, 7 დეკემბერი, 2017  

მე-8 მუხლი 

ფაქტები – წინამდებარე საქმის ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, ბებია-ბაბუა 

უვლიდა ორ შვილიშვილს, რომლებსაც ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდათ. 

ბებია-ბაბუამ სოციალურ სამსახურებს არაერთხელ მიმართა დახმარების 

თხოვნით. სოციალურმა სამსახურმა სამართალწარმოება დაიწყო იმ საფუძვლით, 

რომ ბებია და ბაბუა ვერ აკმაყოფილებდნენ ბავშვების სპეციალურ საჭიროებებს 

და  ბავშვები ჩამოაშორა ბებიისა და ბაბუის მზრუნველობას. 

 

სამართალწარმოების მიმდინარეობის დროს, ბებიასა და ბაბუას სურდა 

შვილიშვილთან ურთიერთობის შენარჩუნება. თუმცა, სოციალურმა სამსახურმა 

მხარი არ დაუჭირა ბებიასა და ბაბუასთან შვილიშვილების ურთიერთობას, 

ძირითადად იმის გამო, რომ სასამართლო პოტენციურად განიხილავდა ბავშვების 

გაშვილების საკითხს, თუმცა ამასთანავე იმიტომ, რომ ბებია-ბაბუასთან 

შედარებით უპირატესობა მიენიჭა ბავშვების დედას. იტალიის სასამართლოებმა 

სამართალწარმოების დროს განაცხადეს, რომ ბებია-ბაბუასა და შვილიშვილებს 

შორის კავშირი არ უნდა შეწყვეტილიყო, თუმცა ეს ასე არ მოხდა.  

 

ბავშვები მოგვიანებით მოათავსეს დედის მზრუნველობის ქვეშ, თუმცა 

სამართალწარმოების დამთავრებამდე არ დაგეგმილა ბავშვებსა და ბებია-ბაბუას 

შორის ურთიერთობის შენარჩუნება. დედასა და ბავშვების ბებია-ბაბუას შორის 

მტრული დამოკიდებულების გამო, დედამ უარი განაცხადა მათთვის კონტაქტის 

უფლების მინიჭებაზე. ბებია-ბაბუამ ადამიანის უფლებათა ევროპული 
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სასამართლოს წინაშე საჩივარი წარადგინეს და დავობდნენ, რომ 

სამართალწარმოების დროს ვერ შეძლეს შვილიშვილების ნახვა და შედეგად  

ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას.  
 

სამართალი - ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კიდევ ერთხელ 

გაიმეორა პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ბებია-ბაბუასა და შვილიშვილებს 

შორის ურთიერთობა ექცევა მე-8 მუხლით გათვალისწინებული ,,ოჯახური 

ცხოვრების’’ ცნებაში. მიუხედავად იმისა, რომ პოტენციური შვილად აყვანის 

საქმეებში სასამართლო უნდა იყოს ფრთხილი ბავშვთა ინტერესების დაცვის 

კუთხით, რამაც შესაძლებელია გაამართლოს ბავშვებსა და ოჯახის წევრებს შორის 

ურთიერთობაზე დაწესებული შეზღუდვები, თუმცა მოცემულ საქმეში 

სოციალური სამსახური არ მოქმედებდა სათანადო გულმოდგინებით და ასევე მას 

არ გამოუვლენია ძალისხმევა, რათა უზრუნველეყო შვილიშვილებსა და ბებია-

ბაბუას შორის ოჯახური კავშირები.  

 

სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ ბებია-ბაბუასა და შვილიშვილებს 

შორის ურთიერთობა ,,თითქმის სრულად გაწყვეტილი’’ იყო. შესაბამისად, იმის 

გამო, რომ სოციალურმა სამსახურმა არ გადადგა ,,ადეკვატური ან საკმარისი 

ნაბიჯები’’ მათ შორის ურთიერთობის შენარჩუნების მიზნით, დაირღვა 

კონვენციის მე-8 მუხლი. 

 

დასკვნა: დარღვევა დადგინდა. 
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