საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
მეურვეობა, მზრუნველობა და მხარდაჭერა
ამონარიდი

მუხლი 1275. მეურვეობის, მზრუნველობისა და მხარდაჭერის ცნებები

(20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

1. არასრულწლოვან ბავშვს, რომელიც მშობლის მზრუნველობის გარეშე დარჩა
მშობლების გარდაცვალების, გარდაცვლილად აღიარების, მშობლებისათვის
მშობლის უფლების ჩამორთმევის, შეჩერების ან შეზღუდვის, მათი უგზო-უკვლოდ
დაკარგულად აღიარების ან ბავშვის მიტოვებულად აღიარების გამო, უწესდება
მეურვეობა და მზრუნველობა აღსაზრდელად, პირადი და ქონებრივი უფლებებისა
და ინტერესების დასაცავად.
2. მეურვეობა და მზრუნველობა წესდება აგრეთვე იმ სრულწლოვნის პირადი
და ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად, რომელსაც ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს თავისი
უფლებები და შეასრულოს თავისი მოვალეობები.
3. მხარდაჭერის მიმღებს უწესდება მხარდაჭერა.\
მუხლი 1276. მეურვეობა(20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)
მეურვეობა წესდება ბავშვზე, რომელსაც 7 წლის ასაკისთვის არ მიუღწევია.
მუხლი 1277. მზრუნველობა
1. მზრუნველობა წესდება არასრულწლოვანზე შვიდი წლის ასაკიდან თვრამეტ
წლამდე. მზრუნველობა წესდება აგრეთვე სრულწლოვან ქმედუნარიან პირზე მისი
თხოვნით, თუ მას თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია
დამოუკიდებლად განახორციელოს თავისი უფლებები და შეასრულოს თავისი
მოვალეობანი.
2. შესაბამისად გამოიყენება მე-16 მუხლი.
მუხლი 12771. მხარდაჭერა (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)
მხარდაჭერის მიმღებს ენიშნება მხარდამჭერი.

მუხლი 1278. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები (18.12.2007 N 5624

ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)

1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური და ადგილობრივი
ორგანოები არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამინისტრო ან/და მის სისტემაში შემავალი უფლებამოსილი დაწესებულება
(ორგანიზაცია), აგრეთვე მათი ტერიტორიული ორგანოები.
2. მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური და ადგილობრივი
ორგანოების მუშაობის წესი განისაზღვრება ამ კოდექსითა და საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით.“;(20.03.2015 N 3339
ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

3. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ვალდებულია დაიცვას და
გააძლიეროს მხარდაჭერის მიმღებები და დაეხმაროს მხარდამჭერებს თავიანთი
მოვალეობების შესრულებაში, რათა მათ ხელი შეუწყონ მხარდაჭერის მიმღებებს
არჩევანის გაკეთებასა და გადაწყვეტილების მიღებაში. (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015
წლის 1 აპრილიდან)

მუხლი 1279. ბავშვისთვის მეურვეობისა და მზრუნველობის
დაწესება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
ბავშვისთვის მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება შეიძლება იმ
შემთხვევაში, როდესაც:
ა) სასამართლო აცნობებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ბავშვის
ორივე მშობლისთვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების შეზღუდვის ან
ჩამორთმევის შესახებ;
ბ) შეჩერებულია მშობლის უფლებები და მოვალეობები;
გ) გარდაცვლილია ბავშვის ორივე მშობელი;
დ) ბავშვისათვის დანიშნული მეურვე გარდაიცვალა ან მას თავისი ფუნქციები
ჩამოერთვა;
ე) სასამართლო ბავშვს მიტოვებულად აღიარებს;
ვ) მშობელი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად არის აღიარებული. (20.03.2015 N 3339
ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

მუხლი 1280. მხარდამჭერის (მხარდამჭერების) დანიშვნა (20.03.2015 N 3339

ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

1. სასამართლო, რომელმაც გამოიტანა გადაწყვეტილება პირის მხარდაჭერის
მიმღებად ცნობის შესახებ, ვალდებულია იმავე გადაწყვეტილებით დანიშნოს
მხარდამჭერი (მხარდამჭერები), განსაზღვროს მხარდაჭერის ფარგლები და
მხარდამჭერის (მხარდამჭერების) უფლება-მოვალეობები. ეს გადაწყვეტილება მისი
კანონიერ ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 3 დღისა ეგზავნება მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს მხარდაჭერის მიმღების საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით.
2. მხარდამჭერად შეიძლება დაინიშნოს პირის ოჯახის წევრი, ნათესავი,
ახლობელი ან სპეციალისტი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსით დადგენილ
მოთხოვნებს.
3. მხარდამჭერის არჩევისას სასამართლო ითვალისწინებს მის პიროვნულ
თვისებებს, მხარდამჭერის მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობის შესრულების

უნარს, მხარდამჭერისა და მხარდაჭერის მიმღების ურთიერთდამოკიდებულებას,
მხარდაჭერის მიმღების ინტერესებს და ნებას, ხოლო მხარდაჭერის მიმღების
არასრულწლოვანების შემთხვევაში – აგრეთვე მისი მშობლის მითითებას.
4. პირი მხარდამჭერად შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ მისი თანხმობით.
5. თუ მხარდამჭერის ამ მუხლის მე-2 ნაწილში აღნიშნული პირებისაგან არჩევა
ვერ მოხერხდა, სასამართლო მხარდამჭერად ნიშნავს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს უფლებამოსილ პირს, ხოლო თუ მხარდაჭერის მიმღები
სპეციალიზებულ დაწესებულებაშია მოთავსებული – ამ დაწესებულების
წარმომადგენელს.
მუხლი 1281. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნა
1. მეურვის ან მზრუნველის მოვალეობათა განსახორციელებლად მეურვეობისა
და მზრუნველობის ორგანოები ნიშნავენ მეურვეს ან მზრუნველს.
2. მეურვე ან მზრუნველი შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ მათი თანხმობით.
3. მზრუნველის შერჩევა სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირისათვის,რომელსაც
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად დაიცვას თავისი
უფლებები და შეასრულოს თავისი მოვალეობები, შეიძლება მხოლოდ სამზრუნველო
პირის თანხმობით.
4. მეურვე ან მზრუნველი შეიძლება დანიშნულ იქნეს გარდაცვლილი
მშობლების მითითებისამებრ ნოტარიალურად ან, თუ ნოტარიუსი ხელმისაწვდომი
არ არის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დამოწმებული
დოკუმენტის (ანდერძის) საფუძველზე. (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 1282. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნის წესი
1. მეურვე ან მზრუნველი უნდა დაინიშნოს არა უგვიანეს ერთი თვისა იმ
დროიდან, როდესაც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოსათვის ცნობილი
გახდება მეურვეობის ან მზრუნველობის დაწესების აუცილებლობა.
2. მეურვის ან მზრუნველის არჩევისას მხედველობაში მიიღება მისი
პიროვნული თვისებები, დაკისრებული მოვალეობის შესრულების უნარი,
ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც არსებობს მასა და სამეურვეო/სამზრუნველო
პირს შორის, სამეურვეო/სამზრუნველო პირის ინტერესები, ასევე მშობლის ან
მამკვიდრებლის მითითება. (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
3. მეურვის ან მზრუნველის დანიშვნამდე მეურვეობისა და მზრუნველობის
ორგანოს ეკისრება მეურვის ან მზრუნველის სათანადო სამართლებრივი
ვალდებულებები სამეურვეო/სამზრუნველო პირის მიმართ. (18.12.2007 N 5624
ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)

მუხლი 1283. პირი, რომელიც მეურვედ, მზრუნველად ან მხარდამჭერად არ
შეიძლება დაინიშნოს (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)
მეურვედ, მზრუნველად ან მხარდამჭერად არ შეიძლება დაინიშნოს პირი:
ა) რომელსაც 18 წლის ასაკისთვის არ მიუღწევია;

ბ) რომელიც სასამართლომ მხარდაჭერის მიმღებად ცნო;
გ) რომელსაც მშობლის უფლება ჩამოერთვა ან შეეზღუდა მშობლის
უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებისათვის თავის არიდების გამო;
დ) რომელიც მეურვის, მზრუნველის ან მხარდამჭერის მოვალეობისაგან
განთავისუფლებულია მისი არაჯეროვნად შესრულების გამო.
მუხლი 1284. ამოღებულია (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)
მუხლი 1285. ამოღებულია (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან))
მუხლი 1286. ქონების მეურვის დანიშვნა (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1

მაისიდან)

1.
ბავშვის ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად,
საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება დაინიშნოს ქონების მეურვე, თუ ამას მოითხოვს:
ა) მშობლები;
ბ)
მამკვიდრებელი, რომელიც ქონებას ბავშვს გადასცემს და დაასახელებს
რომელიმე პირს, გარდა მშობლებისა, რომელიც უნდა გახდეს ქონების მეურვე;
გ) მეურვე ან მზრუნველი.
2. თუ ქონება მდებარეობს მეურვის ან მზრუნველის საცხოვრებელი
ადგილიდან
შორს
ან
ქონების
მეურვის
დანიშვნა
აუცილებელია,
სამეურვეო/სამზრუნველო პირისათვის დანიშნული მეურვის/მზრუნველის გარდა
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს შეუძლია დანიშნოს ქონების
მეურვე/მზრუნველი.
თავი მეორე
მეურვისა და მზრუნველის უფლება-მოვალეობანი
მუხლი 1287. მეურვისა და მზრუნველის უფლებები
მეურვესა და მზრუნველს უფლება აქვთ სასამართლო წესით მოითხოვონ
მეურვეობასა და მზრუნველობაში მყოფი ბავშვების დაბრუნება ყველასაგან, ვინც მათ
თავისთან ამყოფებს კანონიერი საფუძვლის გარეშე.
მუხლი 1288. მეურვეობისა და მზრუნველობის შესრულება უსასყიდლოდ
მეურვისა და მზრუნველის მოვალეობები სრულდება უსასყიდლოდ.
მუხლი 1289. მეურვის, მზრუნველისა და მხარდამჭერის მოვალეობები

(20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

1.
მეურვე/მზრუნველი
ვალდებულია
იზრუნოს
სამეურვეო
პირის/სამზრუნველო პირის რჩენაზე, შეუქმნას მას აუცილებელი ყოფითი პირობები,
უზრუნველყოს ის მოვლითა და მკურნალობით, დაიცვას მისი უფლებები და
ინტერესები.

2. მხარდამჭერი ვალდებულია თვალყური ადევნოს მხარდაჭერის მიმღების
მუდმივ სამედიცინო მომსახურებას, დაადგინოს მისი სურვილები/არჩევანი და
დაეხმაროს მას შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებაში, რაც გამოიხატება
გადაწყვეტილების
მისაღებად
აუცილებელი
ინფორმაციის
მხარდაჭერის
მიმღებისათვის გასაგები საკომუნიკაციო ფორმით მიწოდებაში. მხარდამჭერი
აგრეთვე ვალდებულია მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ დადგენილ
ვადაში, რომელიც 6 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს, აღნიშნულ ორგანოს მიაწოდოს
სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისთვის განსაზღვრული მოვალეობების
შესრულების შესახებ ინფორმაცია. ამ ინფორმაციაში მხარდამჭერი მიუთითებს მის
მიერ მხარდაჭერის გაწევასთან დაკავშირებულ თავისებურებებს.
მუხლი 1290. მეურვისა და მზრუნველის წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილება (18.12.2007 N 5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ განსაზღვრული მეურვე და
მზრუნველი, რომელიც დანიშნულ იქნა სამეურვეო/სამზრუნველო პირის კანონიერ
წარმომადგენლად, განსაკუთრებული უფლებამოსილების გარეშე წარმოადგენს
სამეურვეო/სამზრუნველო პირის უფლებებსა და ინტერესებს მესამე პირებთან
ურთიერთობაში, მათ შორის, სასამართლოში. (ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი 2015 წლის
1 აპრილიდან არაკონსტიტუციური ნორმა 1290-ე მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც
შეეხება სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ აღიარებული პირის მეურვის მიერ სამეურვეო პირის
უფლებებისა და ინტერესების წარმოდგენას მესამე პირებთან ურთიერთობაში, მათ შორის,
სასამართლოში (8.10.2014 N 2/4/532,533))

მუხლი 1291. სამეურვეო არასრულწლოვან პირებთან ერთად ცხოვრების
მოვალეობა
1. მეურვე და მზრუნველი მოვალენი არიან იცხოვრონ სამეურვეო
(სამზრუნველო) არასრულწლოვან პირთან ერთად. ცალკეულ შემთხვევაში
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ნებართვით შეიძლება მზრუნველისა და
სამზრუნველო პირის ცალ-ცალკე ცხოვრება, თუ აღნიშნული ორგანო მივა იმ
დასკვნამდე,რომ მათი ცალ-ცალკე ცხოვრება უარყოფით გავლენას არ მოახდენს
სამზრუნველო პირის აღზრდაზე, მისი უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე.
2. მეურვე და მზრუნველი ვალდებულნი არიან საცხოვრებელი ადგილის
გამოცვლის შესახებ აცნობონ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოვალეობა არ ეკისრება
ქმედუნარიანი სრულწლოვნის მზრუნველს და სრულწლოვნის მხარდამჭერს, თუ
სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. (20.03.2015 N 3339
ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

მუხლი 1292. მხარდამჭერის მოვალეობა მხარდაჭერის დანიშვნის საფუძვლის
არარსებობისას ან შეცვლისას (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

მხარდამჭერი ვალდებულია სასამართლოს დაუყოვნებლივ მიმართოს
შუამდგომლობით მხარდაჭერის ფარგლების შეცვლის/მხარდაჭერის გაუქმების
შესახებ, თუ აღარ არსებობს ან შეიცვალა ის საფუძველი, რომლის გამოც
მხარდაჭერის მიმღებს მხარდაჭერა დაუწესდა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა
მხარდაჭერის მიმღებმა ან მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ უკვე მიმართა
სასამართლოს.
მუხლი 1293. მეურვისა და მზრუნველის თანხმობა, მხარდამჭერის
მონაწილეობა გარიგების დადებისას (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)
1. მეურვე სამეურვეო პირის კანონიერი წარმომადგენელია და მისი სახელით,
მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, დებს აუცილებელ გარიგებებს.
2. 7-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანი ისეთ გარიგებას, რომლის
დამოუკიდებლად დადების უფლებაც მას კანონით არ აქვს, დებს მზრუნველის
თანხმობით.
3. მხარდამჭერი ვალდებულია მხარდაჭერის მიმღების მიერ გარიგების
დადებისას დაეხმაროს მას გარიგების პირობებისა და სამართლებრივი შედეგების
სრულყოფილად აღქმაში, თუ ეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის
განსაზღვრული.
4. გამონაკლის შემთხვევაში, თუ სასამართლო დაადგენს, რომ მხარდამჭერის
მიერ მხარდაჭერის მიმღების ნების გამოვლენა 1 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში
ობიექტურად შეუძლებელია და მის ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღების აკრძალვა
მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს მხარდაჭერის მიმღებს, სასამართლო მხარდამჭერს
უფლებას აძლევს, მხარდაჭერის მიმღების სახელით, მისი ინტერესებიდან
გამომდინარე, დადოს აუცილებელი გარიგებები.
მუხლი 1294. მეურვისა და მზრუნველის უფლებამოსილებათა შეზღუდვა
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წინასწარი თანხმობის გარეშე
მეურვეს უფლება არა აქვს სამეურვეო პირის სახელით დადოს გარიგება, ხოლო
მზრუნველს სამზრუნველო პირის სახელით დათანხმდეს გარიგების დადებაზე,
რომელიც შეეხება ქონების გასხვისებას, დაგირავებას, ათ წელზე მეტი ვადით
გაქირავებას,თხოვებას ან სხვა სავალო ვალდებულებათა გაცემას, თამასუქის,
სამეურვეო ან სამზრუნველო პირის კუთვნილ უფლებებზე უარის თქმას, სამეწარმეო
საზოგადოებაში პარტნიორად შესვლას, სესხის აღებას, ქონების გაყოფას, ან
რომლებსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ქონების შემცირება.
მუხლი 1295. მალფუჭებადი ქონების გასხვისების წესი
მალფუჭებადი ან ისეთი ქონება, რომელიც თავისი ხასიათის მიხედვით
გასაყიდად არის განკუთვნილი, შეიძლება გაიყიდოს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს ნებართვის გარეშე.
მუხლი 1296. ჩუქების დაუშვებლობა სამეურვეო პირის სახელით

სამეურვეო (სამზრუნველო)
დადება არ შეიძლება.

პირის სახელით

ჩუქების

ხელშეკრულების

მუხლი 1297. მეურვისა და მზრუნველის მხრიდან წარმომადგენლობის
დაუშვებლობა
მეურვესა და მზრუნველს, მათ მეუღლეებსა და ახლო ნათესავებს უფლება არა
აქვთ დადონ გარიგება სამეურვეო (სამზრუნველო) პირთან,აგრეთვე არ
შეიძლება,რომ ისინი იყვნენ ამ პირის წარმომადგენლებად გარიგების დადებისას ან
სასამართლოში საქმის წარმოებისას სამეურვეო (სამზრუნველო) პირსა და მეურვის ან
მზრუნველის მეუღლესა და მათ ახლო ნათესავებს შორის.
მუხლი 1298. მეურვისა და მზრუნველის მოქმედებათა გასაჩივრება
მეურვისა
და
მზრუნველის
მოქმედება
შეიძლება
გაასაჩივროს
დაინტერესებულმა პირმა, მათ შორის სამეურვეო (სამზრუნველო) პირმაც,
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოში სამეურვეო (სამზრუნველო) პირის
საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
მუხლი 1299. მეურვისა და მზრუნველის განთავისუფლება მათი
მოვალეობებისაგან
1. მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო მეურვესა და მზრუნველს მათი
მოვალეობებისაგან
ათავისუფლებს
ბავშვის
მშობლებისათვის
მშობლის
მოვალეობების სრულად აღდგენის ან ბავშვის გაშვილების შემთხვევაში. (18.12.2007 N
5624 ამოქმედდეს 2008 წლის 1 მაისიდან)

2. მეურვე და მზრუნველი შეიძლება განთავისუფლდნენ თავიანთი
მოვალეობისაგან, აგრეთვე პირადი თხოვნის საფუძველზე, თუ მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანო ცნობს, რომ ეს თხოვნა საპატიო მიზეზით არის გამოწვეული
(ავადმყოფობა, მატერიალური მდგომარეობის შეცვლა, სამეურვეო ან სამზრუნველო
პირთან შეუთვისებლობა და სხვ.).
მუხლი 1300. მოვალეობათა არასათანადოდ შესრულების შედეგები
1. მეურვის ან მზრუნველის მიერ დაკისრებული მოვალეობის არასათანადოდ
შესრულების შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო გადააყენებს ან
გაათავისუფლებს მეურვეს ან მზრუნველს მისი მოვალეობის შესრულებისაგან.
2. თუ მეურვე (მზრუნველი) ანგარების მიზნით გამოიყენებს მეურვეობას
(მზრუნველობას),
ან
სამეურვეო
(სამზრუნველო)
პირს
დატოვებს
ზედამხედველობისა და აუცილებელი დახმარების გარეშე, ის პასუხს აგებს კანონით
დადგენილი წესით.
3. მხარდამჭერის მიერ მისთვის დაკისრებული მოვალეობის არაჯეროვნად
შესრულების შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო რეაგირებას
ახდენს ამ კოდექსის 13055 მუხლის შესაბამისად. (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1
აპრილიდან)

მუხლი 1301. მზრუნველის/მხარდამჭერის მოვალეობისაგან განთავისუფლება
სამზრუნველო პირის/მხარდაჭერის მიმღების თხოვნით/მოთხოვნით (20.03.2015 N 3339
ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

1. სრულწლოვნის მზრუნველი შეიძლება განთავისუფლდეს თავისი
მოვალეობისაგან სამზრუნველო პირის თხოვნით. ასეთ შემთხვევაში მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს შეუძლია სამზრუნველო პირს მასთან შეთანხმებით
მზრუნველად სხვა პირი დაუნიშნოს.
2. თუ მხარდაჭერის მიმღებს სურს, მხარდამჭერი თავისი მოვალეობისაგან
განთავისუფლდეს, იგი შესაბამისი მოთხოვნით მიმართავს სასამართლოს. ასეთ
შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე მხარდამჭერს უჩერებს
უფლებამოსილებას და მისი მოვალეობების შესრულებას აკისრებს მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს სპეციალურად უფლებამოსილ პირს (რომელზედაც
ვრცელდება მხარდამჭერისთვის კანონით დადგენილი უფლებები და მოვალეობები).
მუხლი 1302. მეურვეობის შეწყვეტის საფუძვლები
1. მეურვეობა შეწყდება:
ა. თუ გარდაიცვალა სამეურვეო პირი;
ბ) თუ არასრულწლოვანმა სამეურვეო პირმა 7 წლის ასაკს მიაღწია; (20.03.2015 N

3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

გ. თუ სამეურვეო არასრულწლოვანი პირის, რომელსაც არ შესრულებია შვიდი
წელი, მშობელს აღუდგა მშობლის უფლებები და მოვალეობები; (18.12.2007 N 5624
ამოქმედეს 2008 წლის 1 მაისიდან)
დ. ამოღებულია (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
მეურვეობა შეწყდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილებით.
მუხლი 1303. მეურვეობის შეწყვეტა სამზრუნველო ასაკისათვის
მიღწევის გამო
თუ სამეურვეო არასრულწლოვანმა პირმა მიაღწია შვიდი წლის ასაკს, მაშინ
მეურვეობა წყდება და მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სპეციალური
გადაწყვეტილების გარეშე მეურვე ხდება მზრუნველი.
მუხლი 1304. მზრუნველობის შეწყვეტის საფუძვლები
1. მზრუნველობა შეწყდება:
ა. თუ გარდაიცვალა სამზრუნველო პირი;
ბ. თუ სამზრუნველო არასრულწლოვანმა პირმა მიაღწია სრულწლოვანებას; გ.
თუ სამზრუნველო არასრულწლოვანი პირი დაქორწინდა;
დ. სხვა სამზრუნველო პირების მიმართ - თუ მოისპო მიზეზი,რომელმაც
გამოიწვია მზრუნველის დანიშვნა.

2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში
მზრუნველობა
შეწყდება
მეურვეობისა
გადაწყვეტილებით.

გათვალისწინებულ შემთხვევებში
და
მზრუნველობის
ორგანოს

მუხლი 13041. მხარდაჭერის შეწყვეტის საფუძვლები (20.03.2015 N 3339 ამოქმედდეს

2015 წლის 1 აპრილიდან)

1. მხარდაჭერა შეწყდება, თუ:
ა) მხარდაჭერის მიმღები გარდაიცვალა;
ბ) მიზეზი, რომლის გამოც მხარდაჭერა დაწესდა, აღარ არსებობს.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში მხარდაჭერა შეწყდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს
გადაწყვეტილებით, ხოლო იმავე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში – სასამართლოს გადაწყვეტილებით.
მუხლი 1305. მეურვეობისა და მზრუნველობის საკითხების გასაჩივრება
სასამართლოში
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს გადაწყვეტილება მეურვის
(მზრუნველის) დანიშვნის, გადაყენებისა და განთავისუფლების შესახებ, აგრეთვე
მეურვეობისა და მზრუნველობის ყველა სხვა საკითხი დაინტერესებულ პირს
შეუძლია გაასაჩივროს სასამართლოში.

