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The results of the survey conducted in three 

towns may be summarized as follows: 59.6% of 

children sit on the front seat of car, and 40.4% - on 

the rear seat; 15% of children sitting on the front 

seat do not use safety belts. The latter increases the 

risk of injury and fatal outcomes of car accidents. 

Such cases were basically identified outside Tbilisi. 

In Tbilisi majority of children sit on the front seat 

though fastened with safety belts. The situation is 

graver in the regions: in Telavi the majority of 

children sit on the front seat without safety belts; in 

Batumi the number of children sitting on the front 

seat without safety belt is also high. The number of 

children, who travel observing all safety rules, is 

very low.  

It was also established that the usage of child 

safety seats is extremely low. Again the situation is 

worse in regions where culture of road safety has 

not developed yet. This opinion is proved by the 

increased car accidents in the regions in the recent 

years compared to Tbilisi.  

96 countries worldwide adopted legislation on 

child safety prohibiting to sit children on the front 

seat and requiring to place a child on child safety 

seats on the rear seats of the car. In Georgia there 

are no legal limitations to place a child on the front 

seat. In addition in order to ensure child safety is 

vital to use special child safety chairs that decrease 

by 70% deaths and injuries among babies, by 54-

80% of children. The special chairs should be 

chosen corresponding height and weight of 

children. 

სამივე ქალაქის კვლევის შედეგების შეჯამებისას 

გამოვლინდა, რომ  ბავშვების 59.6% ავტომობილის წინა 

სავარძელზე ზის, ხოლო 40.4% უკან. ასევე, გამოიკვეთა 

მეორე ფაქტორიც - წინმსხდომი ბავშვების 15%-ს ღვედი 

არ უკეთია. ეს კი უფრო მეტად ზრდის საგზაო 

შემთხვევების დროს დაშავებისა და გარდაცვალების 

რისკებს. ასეთი ფაქტები ძირითადად დედაქალაქის 

გარეთ ხდება. თბილისში ბავშვების საკმაოდ დიდი 

რაოდენობა ავტომობილის წინა სავარძელზეა 

მოთავსებული, თუმცა, მათ უმეტესობას ღვედი უკეთია; 

რეგიონებში კი სიტუაცია უფრო მწვავედაა: თელავში 

ბავშვების უმეტესი ნაწილი წინ ზის და თან ღვედის 

გარეშე, ბათუმშიც წინმსხდომი ბავშვების რიცხვი 

საკმაოდ დიდია, ასევე დიდია იმათი რაოდენობა, ვისაც 

ღვედი არ უკეთიათ. ძალზედ მცირეა იმ ბავშვების 

რიცხვი, ვინც იცავს საგზაო უსაფრთხოების 

საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებს. 

დადგინდა ის ფაქტიც, რომ საქართველოში ბავშვთა 

სპეციალური სავარძლის გამოყენების დონე ძალზედ 

დაბალია. განსაკუთრებით, ამ კუთხით პრობლემატურია 

რეგიონები, სადაც ზოგადად საგზაო უსაფრთხოების 

კულტურა ნაკლებ განვითარებულია. ამ აზრს 

ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ბოლო წლებში 

საქართველოს რეგიონებში მომხდარი ავტო ავარიების 

რიცხვმა, დედაქალაქისგან განსხვავებით, იმატა. 

მსოფლიოს მასშტაბით 96 ქვეყანამ მიიღო კანონი 

ბავშვთა უსაფრთხოების შესახებ, რაც გულისხმობს 

ბავშვის წინ დასმის აკრძალვასა და უკანა სავარძელში 

ბავშვთა სპეციალური  დამჭერი სავარძლის აუცილებელ 

გამოყენებას. საქართველოს კანონმდებლობით კი 

ბავშვების წინ დასმა აკრძალული არაა. გარდა ამისა, 

პატარების უსაფრთხოებისთვის ძალზედ 

მნიშვნელოვანია ბავშვთა სპეციალური დამჭერი 

სავარძლების გამოყენება, რომელიც სიკვდილისა და 

დაშავების შესაძლებლობას ჩვილებში დაახლოებით 70%-

მდე, ხოლო ბავშვებში 54%-დან 80%-მდე ამცირებს. 

ბავშვებს სპეციალური დამჭერი სავარძლები წონისა და 

სიმაღლის მიხედვით ესაჭიროებათ. 
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საქართველოს კანონის „საგზაო უსაფრთხოების

შესახებ“ 41-ე მუხლის მე-9 პუნქტის 

აკრძალულია 12 წლამდე ბავშვის გადაყვანა მოტოციკლის

უკანა დასაჯდომით და მსუბუქი ავტომობილის

დასაჯდომით (თუ ავტომობილს არ აქვს ბავშვის

სპეციალური მოწყობილობა). აღნიშნულ 

მოწყობილობაში“ რა იგულისხმება გაუგებარია

კანონში მკაფიოდ განიმარტოს და აიკრძალოს

ბავშის წინდასმა გამონაკლისი შემთხვევის

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, ბავშვის 

სპეციალური მოწყობილობის სავალდებულო

მსუბუქი ავტომობილის უკანა დასაჯდომზე 

პერიოდის შემდგომ).  

გარდა ზემოთ აღნიშნული კანონის

მნიშვნელოვანია არსებული კანონის 

საავტომობილო ტრანსპორტით მგზავრთა 

ტვირთის გადაზიდვისა და ავტოსადგურის

წესების დარღვევა მოცემულია საქართველოს

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის

მუხლში, რომელიც აღნიშნული სამართალდარღვევისას

ითვალისწინებს დაჯარიმებას 30 ლარის ოდენობით
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უსაფრთხოების 

 თანახმად, 

მოტოციკლის 

ავტომობილის წინა 

ბავშვის დამჭერი 

 „სპეციალურ 

გაუგებარია. საჭიროა, 

აიკრძალოს 12 წლამდე 

შემთხვევის ჩათვლით. 

 დამჭერი 

სავალდებულო შემოღება 

 (გარკვეული 

კანონის შეცვლისა, 

 აღსრულება. 

 გადაყვანის, 

ავტოსადგურის მუშაობის 

საქართველოს 

კოდექსის 1271 

სამართალდარღვევისას 

ოდენობით. 

Article 41.9 of the Law of Georgia on Road 

Safety prohibits transportation of child under 12 

years by rear seat of motorcycle or front seat of 

sedan (if the there is no special holding equipment 

for children). It is not clear what is meant under 

“special holding equipment” is not clear. It is 

necessary that the law clearly prohibits 

transportation of child less than 12 years on the 

front seat without exceptions.

recommended that legislation requires special safety 

seats for children on the rear 

some time. 

Implementation of the introduced amendments 

will be very important. Violation of rules 

transportation is fined by 30 GEL in accordance 

with article 1271 of Administrative Violations Code 

of Georgia. 
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