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საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია

ცოდნაში, არამედ იმაშიც, თუ როგორ დაეხმაროს ის ადამიანს, ვის უნდა
მიმართოს დახმარების საჭიროების შემთხვევაში და ვისი თანდაგომის
იმედი უნდა იქონიოს ძალადობის მსხვერპლების დახმარების საქმეში.

არც საქართველოში, და არც სხვაგან სადმე, არ მეგულება რესპექტაბელური
რელიგია ადამიანის სიყვარულს, პატივისცემასა და თანაგრძნობას რომ არ
ასწავლიდეს. მიუხედავად ამისა, სამყარო, რომელშიაც ჩვენ ვცხოვრობთ,
აღსავსეა სიძულვილით, ნაირ-ნაირი ფობიებითა და ძალადობით.

სწორედ ამიტომ გვინდა გულწრფელი მადლობა გადავუხადოთ ყველა
იმ ადამიანს, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა ამ წიგნის შედგენაში,
რედაქტირებასა და გამოცემაში. ჩვენ გვინდა დავარწმუნოთ ისინი, რომ
ამაოდ არ გარჯილან და მათი შრომა თავის ნაყოფს უსათუოდ გამოიღებს.

წინასიტყვაობები რელიგიური კონფესიების სახელით

სექსუალურმა და ოჯახში ძალადობამ უკვე ისეთ მასშტაბებს მიაღწია,
რომ უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენი საზოგადოების ჯანსაღ
განვითარებას. საჭიროა სისტემატური და კოორდინირებული ძალისხმევა
იმისათვის, რომ დაძლეულ იქნას ეს მანკიერებანი, რაც გამოუსწორებელ
ზიანს აყენებს ახალგაზრდა ადამიანების განვითარებას, სიცოცხლეს, მათ
მომავალს.
სწორედ ამიტომ ვთვლით, რომ თქვენს წინაშე წარმოდგენილი პუბლიკაცია
სამაგიდო წიგნად უნდა იქცეს ჩვენს ქვეყანაში მოღვაწე ყველა ქრისტიანი,
მუსლიმი, იუდეველი, ეზიდი და სხვა აღმსარებლობის სასულიერო
პირებისათვის. ასევე, რეკომენდაციას ვიძლევით, რომ ეს წიგნი
ისწავლებოდეს ყველა იმ რელიგიურ სასწავლებლებში, სადაც მომავალი
სასულიერო პირების აღზრდა და ჩამოყალიბება მიმდინარეობს.
დრო მოვიდა, რომ ჩვენ თვალი გავუსწოროთ სიმართლეს და ყველა ღონე
ვიხმაროთ ძალადობის ყოველგვარი ფორმის აღმოსაფხვრელად ჩვენს
საზოგადოებაში. ძალადობის აღმოფხვრა კი უნდა დაიწყოს ჩვენი, როგორც
სასულიერო პირების გულებიდან, გონებიდან, ოჯახებიდან და იმ თემებიდან,
რომელთაც ჩვენ ვემსახურებით.
ეს წიგნი შედგენილია დარგის გამოცდილი ექსპერტების მიერ. მასში
დეტალურად არის წარმოდგენილი ოჯახში ძალადობასთან და ბავშვების
ქორწინებასთან დაკავშირებული საკითხები.
მასში არ არის დატოვებული უყურადღებოდ არც ერთი სერიოზული
საკითხი, რომელიც ოჯახში ძალადობასა და ბავშვთა ქორწინებასთან
არის დაკავშირებული. სასულიერო პირს ეს წიგნი დაეხმარება არა მარტო
საკითხთან დაკავშირებული თეორიული და იურიდიული საკითხების
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პროფესორი მალხაზ სონღულაშვილი
თბილელი მიტროპოლიტი
საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია

ევროპელ ებრაელთა რელიგიური საზოგადოება
თორა კრძალავს ყოველგვარ ძალადობას. ბუნებრივია, ეს არ ეხება
თავდაცვას იმისაგან, ვინც თავს გესხმის; ადამიანი ხომ ვალდებულია დაიცვას
თავისი სიცოცხლე. მაგრამ, თორა კრძალავს უსიამოვნების თავად დაწყებას,
სხვაზე ხელის აღმართვას, სხვა ადამიანის შეურაცხყოფას. ადამიანი, ვინც
მეორეს დაარტყა, ვალდებულია აუნაზღაუროს მას მიყენებული ზიანი:
გადაუხადოს მკურნალობის ხარჯი, აუნაზღაუროს მოცდენით გამოწვეული
დანაკარგი (რა დროის განმავლობაშიც იგი არ მუშაობდა), აგრეთვე
გადაუხადოს მიყენებული ტკივილისთვის, აუნაზღაუროს დაზარალებულს
მორალური ზიანი. ეს მოძალადეს საბოლოოდ საკმაოდ დიდი თანხა უჯდება
და ამის შემდეგ თავს შეიკავებს ძალადობისაგან. მაგრამ, ყველაზე მეტს ის
იხდის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად და ასეთ ადამიანს ავკაცს
ეძახიან. ავკაცს ეძახიან იმასაც, ვინც სხვაზე აღმართა ხელი, თუმცა კი არ
დაურტყამს, არამედ დაემუქრა და დაამცირა იგი. ეს არის ის, რასაც ჩვენ
დროში სიტყვიერ ძალადობას უწოდებენ.
ცოლის მიმართ კი ასეთი საქციელი უფრო მძიმეა, იმიტომ, რომ ქალი,
თავისი ბუნებით, ნებისმიერი ძალადობისაგან მამაკაცზე მეტად იტანჯება
და განსაკუთრებით მაშინ, თუ ეს ძალადობა ქმრისგან მოდის. ცოლისთვის
ქმარი ხომ ყველაზე ახლობელი ადამიანია, მასში დასაყრდენსა და დაცვას
ეძებს და როდესაც ვერ პოულობს, ის იტანჯება, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც
ქმარი შეურაცხყოფს მას.
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იგივე ითქმის ბავშვებზეც. მშობლებმა შვილებს უნდა ჩააგონონ ადამიანების
პატივისცემა და როგორ უნდა შეძლონ ეს, თუ ოჯახში ბავშვები არ გრძნობენ
ერთმანეთის მიმართ სიყვარულსა და პატივისცემას.
თორა ამბობს, რომ იმას, ვისაც არ უყვარს და პატივს არ სცემს ადამიანებს,
არ შეუძლია პატივი სცეს უფალსაც. ადამიანი ხომ უფლის ქმნილებაა და
დამოკიდებულება მისი ქმნილებების მიმართ გვიჩვენებს თვით უფლის
მიმართ ჩვენს ჭეშმარიტ დამოკიდებულებას.
ავიმელეხ როზენბლატი
ევროპელ ებრაელთა რელიგიური საზოგადოების რაბინი

ეზიდთა სასულიერო საბჭო საქართველოში
ბოლო დროს ოჯახში ძალადობის თემაზე საქართველოს საზოგადოებასა
და სხვადასხვა რელიგიურ თემში ხშირად საუბრობენ, რადგან ეს საკითხი
გასცდა მხოლოდ სახელმწიფო დონეზე განხილვის ფორმატს. ეზიდური
წმინდა ყავლების თანახმად, ოჯახში ძალადობის ნებისმიერი ფორმა
მიუღებელია.
დღეს ერთ-ერთი აქტუალური თემა
ადრეულ ასაკში
ქორწინებაცაა, რაც ხშირად გვხვდებოდა ეზიდურ თემში.
ეზიდურ თემში ქორწინების კონკრეტული ასაკი არ იყო განსაზღვრული,
თუმცა მნიშვნელოვანი იყო, მომწიფების ნიშნები ჰქონოდა გოგოს და
ბიჭს. ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც დაახლოებით 15-16 წლის ასაკში
მშობლები შვილებს აქორწინებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 20
წელია, ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებმა იკლო, ასეთი ფაქტები
ჯერ კიდევ გვხვდება.
ეზიდთა სასულიერო საბჭომ საქართველოში ამ პრობლემაზე დაკავშირებით
იმსჯელა და გამოთქვა მოსაზრება, რომ ადრეული ქორწინება ხშირად
იწვევს ახალგაზრდა გოგონების ჯანმრთელობის გაუარესებას და სხვა
უარყოფით შედეგებს, რაც ხშირად ოჯახების დანგრევით სრულდება.
2017 წელს ეზიდთა სასულიერო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ
ახალგაზრდას „მაჰრბრინ“, ანუ ქორწინების კურთხევა არ მიეცეს, სანამ არ
შეუსრულდება 18 წელი.

ამიერკავკასიის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაცია
კაცობრიობის ისტორიაში ძალადობის განზომილება, ჩვენდა სამწუხაროდ,
ყოველთვის მოჩანს შემაშფოთებლად, დესტრუქციულად. როგორც
არასდროს, ახლა ვგრძნობთ მწვავე საჭიროებას, რომ ადამიანის «მე»გამოხატვის უამრავმა ფორმამ არ მიიღოს ძალადობრივი და აგრესიული
მანისფესტაციები. ძალადობა მხოლოდ ერთეულ პიროვნებას არ ეხება,
მხოლოდ რომელიმე ერთი ადამიანის ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ და
სულიერ სფეროებს კი არ აზიანებს, არამედ გვეხება ყველას. ძალადობა
თავისივე ლოგიკით ხშირად აყალიბებს მატრავმირებელი ურთიერთობის
სისტემებს; ტრამვაზე, ტკივილზე, ჩაგვრაზე ორიენტირებული ამგვარი
სისტემები ხშირად მოიცავენ ხოლმე ოჯახებს, საზოგადოებებს, ქვეყნებს.
წინამდებარე ნაშრომი ეხება ძალადობას ოჯახში; მკაფიოდ და
ნათლად განმარტავს მის ფორმებსა და დამანგრეველ (არც თუ
იშვიათად - გამოუსწორებელ) შედეგებს პიროვნებისთვის, ოჯახისა
და საზოგადოებისთვის. ოჯახში, უპირველეს ყოვლისა, ურთიერთობა
სიყვარულს უნდა ეფუძნებოდეს; თითოეული ბავშვისთვის, და არა მხოლოდ
ბავშვისთვის, უნდა იყოს უსაფრთხოების, დაცულობისა და ადამიანური
სითბოს ადგილი. ამავე დროს, ყოველ ოჯახს სჭირდება დახმარება,
ზრდისა და განვითარებისათვის შესაბამისი საზოგადოებრივი გარემო,
ერთგვარი ეკოსისტემა ადამიანური ურთიერთობისა, რაც ემყარება ნდობას,
უსაფრთხოებას, გულწრფელობას, პატივისცემას, თავისუფლებასა და
იმედიან მომავალს. ასეთი საზოგადოება მუდამ მზადაა, მხარში ამოუდგეს
და საშიშროებისაგან დაიცვას ყველაზე სუსტი. სამწუხაროდ, სინამდვილეში
პირიქით, ძალადობის მსხვერპლი ყველაზე დაუცველი და სუსტია ხოლმე.
ბავშვთა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვის კულტურის
წინსვლამ უბიძგა ჩვენს საზოგადოებას, რომ უარი თქვას უარყოფის,
განდევნისა და „ომერტას“ პოზიციაზე და გააფართოვოს აღიარების,
დახმარების აღმოჩენისა და პრევენციის მიდგომები. ძალადობის მიზეზები
კომპლექსურია, სცდება რომელიმე ერთი მეცნიერებისა თუ დისციპლინის
ფარგლებს და ვრცელდება მსხვერპლის ინდივიდუალური ფაქტორებიდან
კულტურულ ფაქტორებამდე. ძალადობის წინააღმდეგ ძალისხმევა მრავალი
პროფესიის ადამიანის თანამშრომლობას მოითხოვს.

დიმიტრი ფირბარი
საქართველოში ეზიდთა სასულიერო საბჭო, რებარი
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ძალადობა აფერხებს არა მარტო ინდივიდის ფსიქო-ბიოლოგიურ
განვითარებას, არამედ მის სულიერებასაც, ღმერთთან ჩვენს ურთიერთობას
უცვლის სახეს (განსაკუთრებით მძიმეა, როდესაც სულიერი მოძღვრები
სჩადიან ძალადობას - ღმერთის მოსიყვარულე სახის გაცხადების მაგივრად,
აზიანებენ ადამიანის ნდობას ღმერთისადმი).

და აიძულებენ ამ გზას დაადგნენ. მათი უდიდესი პრობლემაა ტოკსიკომანია,
ქურდობა, პროსტიტუცია, სექსუალური ძალადობა და ნაადრევი ქორწინება.

ყველა კონფესიისა და ეკლესიის ძალისხმევაა საჭირო „ძალადობისა და
ეგოისტური მენტალობის“ შესაცვლელად როგორც პიროვნების, ასევე
საზოგადოებისა და კულტურის დონეზეც.

კვლევებმა აჩვენა, რომ განსაკუთრებული პრობლემაა ოჯახში და
საზოგადოებაში ქალთა მიმართ ძალადობა. ჩვენი, როგორც ქრისტიანების
სწავლება ეფუძნება ქრისტეს ათ მცნებას, რომლებიც ძირითადი
პოსტულატებია. ეკლესია ერთ-ერთი ძლიერი ძალაა და იგი უნდა ზრუნავდეს
მოზარდთა/არასრულსწლოვანთა ქორწინების და ქალთა უფლებათა დაცვის
საკითხებზე. ექსპერტთა და ფსიქოლოგთა აზრით, ნაადრევ ქორწინებას
თან სდევს პრობლემათა ფართო სპექტრი. მაგალითად, ქორწინების
შემდეგ არასრულწლოვანი გოგონები კარგავენ განვითარების შანსს.
მნიშვნელოვანია ეკლესიასა და სახელმწიფოს ჰქონდეთ ძალიან ცხადი
დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ არა მარტო საკანონმდებლო
დონეზე არამედ, ზრუნავდნენ ამ კანონმდებლობის განხორციელებაზე.
მეტი დრო უნდა დაეთმოს ამ საკითხებს, უნდა ტარდებოდეს სპეციალური
ტრენინგები. ყველა რელიგიურ დენომინაციას აქვს საკვირაო სკოლა, სადაც
უნდა მიიწვიონ სპეციალისტები ამ თემებზე სასაუბროდ. საზოგადოებაში
მეტი ინფორმაცია უნდა გავრცელდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით.

თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა და მოვალეობაა, რომ შევქმნათ
უფრო ჯანსაღი გარემო, სოციო-ეკოლოგიური სისტემა, «ჩვენი სახლი»,
რომელიც მუდმივად იქნება მზარდი სიმართლეში, მშვიდობასა და
სიყვარულში, სადაც სიძულვილისა და ძალადობის მიმართ ადამიანურ
მოწყვლად ბუნებას ღმერთის ზებუნებრივი მადლით ექნება სწრაფვა
სიცოცხლის დაცვისა და პიროვნების განვითარებისაკენ.
დიაკვანი,
ედვარდ გოგოლიშვილი
ამიერკავკასიის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაცია

საქართველოს ევანგელურ-ლუთერული ეკლესია
დღეს ეს საკითხები - ბავშვთა ნაადრევი ქორწინება და ოჯახში ძალადობა
ძალიან აქტუალურია საზოგადოებისთვის. ბავშვები ყველაზე მნიშვნელოვანი
ძალაა მსოფლიოში. წარმატებულ ქვეყნებში ბავშვის უფლებები ერთ-ერთი
ყველაზე პრიორიტეტულია, რასაც მუდმივ მონიტორინგს უწევენ.
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რას აკეთებენ სახელმწიფოს სოციალური მომსახურების სააგენტო და
ეკლესია? რა გზას მიმართავენ მათ დასახმარებლად?

დიდ მადლობას მოგახსენებთ გაწეული მუშაობისათვის და
მადლობა ამ საკითხებში წვლილის შეტანისთვის.

უღრმესი

უფლის მადლი და წყალობა არ მოკლებოდეს ყველა კეთილი საქმის
კეთებას.

საქართველოში ჯერჯერობით არ ვდგავართ იმ საფეხურზე, რომ შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები და რელიგიური გაერთიანებებიც
მაღალპროფესიულად რეაგირებნდენ ამ პრობლემაზე.

ნანა კაპანაძე
საქართველოს ევანგელიურ-ლუთერული ეკლესია
ბორჯომის სამრევლოს თავმჯდომარე და ქალებთან მუშაობის კოორდინატორი

ვცდილობთ ჩვენთანაც დამკვიდრდეს ის მიდგომები, რაც განვითარებულ
ქვეყნებში უკვე წარმატებულადაა აპრობირებული. არც ერთი ბავშვი არ
უნდა იყოს წამებისა და ძალადობის მსხვერპლი. საქართველოში კი
ყოველდღიურად ქუჩაში ვხვდებით უსახლკარო და მიუსაფარ ბავშვებს,
რომლებიც მათხოვრობენ, ხშირ შემთხვევაში, მათზე მშობლები ძალადობენ

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია
ქრისტიანული ცნობიერებისთვის ოჯახი და ოჯახური ურთიერთობა
განსაკუთრებული კატეგორიებია, რომლებიც მთლიანად მსჭვალავს
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მორწმუნე ადამიანების ყოველდღიურობას. მორწმუნეთათვის პატივი
და პასუხისმგებლობაა ღმერთისათვის მამის წოდების უფლება. თავად
ბიბლიაში, სხვადასხვა დროს დაწერილ ნაწილებში, არაერთგზის
მეორდება საღვთო კურთხევა ოჯახისა და ოჯახური ურთიერთობის
თაობაზე. ადამიანის გაჩენისთანავე უფალმა აკურთხა კაცისა და
ქალის ურთიერთობა და ბრძანა, რომ მისგან შეერთებულს ადამიანი
ნუ განაშორებდა. თავად განკაცებული მაცხოვარი ოჯახში დაიბადა და
გაიზარდა, თავისი საზოგადოებრივი მსახურების დასაწყისში პირველი
სასწაული სწორედ ოჯახის შექმნისას, ქორწილში, მოახდინა გალილეის
კანაში... აღსანიშნავია ისიც, რომ მთლიანად ქრისტეს მართლმადიდებელი
ეკლესია საკუთარ თავს ოჯახად აღიქვამს. მთელ სამყაროში მხოლოდ
ოჯახს ეწოდება მცირე ეკლესია და მხოლოდ ეკლესიას ეწოდება დიდი
ოჯახი. ასეთია ეკლესიისა და მართლმორწმუნე ადამიანების თვითაღქმა და
მსოფლმხედველობა. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ცხადია,
თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახსა და ჯანსაღ ოჯახურ ურთიერთობას
სწორი მართლმადიდებლური აღზრდისა და ღირსეული საზოგადოების
ფორმირებისათვის.

თუ ფიზიკური ძალადობა და ჩაგვრა ჰქვია კაცის თუ ქალის მიმართ ასაკისა
და სოციალური სტატუსის მიუხედავად. საქართველოს მართლმადიდებელი
სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია ამ პრობლემების გადასაჭრელად
თავადაც აქტიურად მოღვაწეობს და ყოველთვის ღიად და დიდი ინტერესით
ჩართულიც არის ამ თემებზე მომუშავე სხვადასხვა ადგილობრივ თუ
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობაშიც. ამ
კუთხით როგორც სასულიერო პირების, ისე, ზოგადად, ჩვენი საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლებისა და ხსენებული პრობლემატიკის გაცნობის
ხელშეწყობისათვის კარგი შენაძენია ეს ნაშრომი.

კერძო ადამიანის მსგავსად, რომელსაც ცხოვრებაში სხვადასხვა ეტაპის გავლა უწევს, მთლიანად ოჯახსაც, როგორც სოციუმის უჯრედს, და მეუღლეებსაც
მრავალ გამოწვევაზე უხდებათ პასუხის გაცემა ახალგაზრდობისას თუ
ხნოვან ასაკში და ეს ურთიერთობა მეუღლეთა, მშობლებსა და შვილებს,
შვილებსა და მშობლებს, დედმამიშვილებს, ნათესავებს შორის როგორც
მთლიანად საზოგადოების, ისე კონკრეტული ადამიანების განვითარებას,
ღვთისგან მიცემული ნიჭის ღირსეულად გამოვლენას, კარგი მორწმუნისა
და მოქალაქის ჩამოყალიბებას უნდა უწყობდეს ხელს. ამის ერთ-ერთი
უდიდესი საფრთხე არის ყოველგვარი, მათ შორის ოჯახში ძალადობა,
რაც მთლიანად ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ სულისკვეთებას. პავლე
მოციქული პირდაპირ უბრძანებს მეუღლეებს, რომ ერთმანეთში საკუთარი
თავი დაინახონ და ერთმანეთზე ისე იზრუნონ, როგორც საკუთარ თავზე.

სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო

დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ხალხი, რომელსაც ოჯახური ურთიერთობისა
და თაობათა ცვლის მრავალსაუკუნოვანი ცოცხალი გამოცდილება აქვს,
ღვთის წყალობით, ისტორიის ამ ეტაპზეც შეძლებს სწორი ქრისტიანული
ორიენტირების შენარჩუნებას და დღევანდელი გამოწვევებისათვის პასუხის
გაცემას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ის, რასაც მორალური, ფსიქიკური
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ღმერთმა დალოცოს ამ საქმეში ჩართული ადამიანები და შეაძლებინოს
თავისი წვლილი შეიტანონ საზოგადოებაში მშვიდობიანი გარემოს
ჩამოსაყალიბებლად, რათა „უფალმა აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით“.
დეკანოზი
არჩილ ხაჩიძე
საქართველოს საპატრიარქოს
საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების თავმჯდომარის მოადგილე

ისლამი კაცობრიობისათვის ჰარმონიული რელიგიაა. შესაძლოა, ადამიანის
ბუნებრივ მოთხოვნილებებს საზღვარი არ ჰქონდეს, მაგრამ ყველაფერი
ემოციაზე და ვნებებზე აყოლით არ უნდა ხდებოდეს. ადამიანმა ჭკუით და
ლოგიკით უნდა აკონტროლოს საკუთარი თავი, ამას გვირჩევს რელიგია.
რადგან ადამიანის ბედნიერება, ბედნიერი ოჯახის პატრონად ყოფნა,
ჯანსაღი შთამომავალობის შექმნა უპირველესი მნიშვნელობისაა. სხვა
სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ოჯახი, ისლამის მიხედვით, პატარა საზოგადოებაა,
ჯანსაღი ოჯახი კი იგივე ჯანსაღი საზოგადოებაა. ჯანსაღი და საღად
მოაზროვნე შვილის აღზრდა და საზოგადოების ღირსეულ ნაწილად ქცევა
ყველა მშობლის მოვალეობაა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მყარი
და ბედნიერი ოჯახის ფორმირება.
ისლამის ხედვით, ძალადობა ყოვლად მიუღებელია. მითუმეტეს მიუღებელია
ოჯახში ძალადობა, სადაც ჰარმონია, სიყვარული და ურთიერთპატივისცემა
უნდა სუფევდეს.
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სხვადასხვა ქვეყანაში 18 წელი არის მიღებული, როგორც მისაღები ასაკი
ქორწინებისათვის. ვფიქრობ არც ეს არის სწორი. რადგან, რეალურად,
საზოგადოების ცხოვრებას თუ ანალიზს გავუკეთებთ, დავრწმუნდებით,
რომ ხშირ შემთხვევაში 18 წლის ასაკის ახალგაზრდები ვერ უმკლავდებიან
ოჯახურ თანაცხოვრებას.
ადამიანი თუ ბიოლოგიურად სრულად ჩამოყალიბებულია, ეს იმას არ
ნიშნავს, რომ ის ფსიქოლოგიურად, გონებრივად და სოციალურად მზად
არის ქორწინებისათვის. მოდით ანალიზი გავაკეთოთ, საქართველოში 18
წლის ყველა ახალგაზრდა არის მზად ოჯახის შესაქმნელად? ბიჭმა ოჯახი
რომ შექმნას რა პირობები უნდა ჰქონდეს? ოჯახი რომ შექმნა, პირველ
რიგში ეკონომიკურად მზად უნდა იყო. ოჯახი რომ შექმნა, რა საფეხურები
უნდა გაიარო? სკოლა უნდა დაამთავრო, უნივერსიტეტში წარმატებით
ისწავლო, თუ სავალდებულოა - სამხედრო სამსახური მოიხადო, რამდენიმე
წელი უნდა იმუშავო, რომ მზად იყო ოჯახის შესაქმნელად. ეს კი იმაზე
მიუთითებს, რომ რეალურად ჩვენს ქვეყანაში 27-28 წლამდე ქორწინება
არაა რეკომენდირებული, გოგონების ასაკიც დაახლოებით ამდენივეა.

რამინ იგიდოვი
სრულიად საქართველოს შეიხი

საქართველოს სახარების რწმენის (ორმოცდაათიანული)
ეკლესია
გასაგებია, რომ ადამიანთა მოდგმის სრულყოფილი წარმომადგენლები არ
არსებობენ; მაგრამ მაინც, სოციალური მეცნიერებების მიერ დადგენილია
რომ, როდესაც პიროვნება სიყვარულის, ერთობისა და მზრუნველობის
ატმოსფეროში, ორივე მშობლის კალთის ქვეშ იზრდება, მყარი ოჯახის
თვისებები და მახასიათებლები შემდგომ თაობებს გადაეცემა. არსებითად
კი, ნებისმიერი ოჯახი თავის მსგავსს წარმოშობს.

ასე რომ, ფსიქოლოგიურად და ეკონომიკურად მოუმზადებელი ახალგაზრდები, ვნებებსა და გრძნობებზე აყოლით ოჯახის შექმნაზე ფიქრობენ.
შედეგად კი სულ მცირე დროში, ოჯახში აზრთა უმნიშვნელო სხვადასხვაობის
გამო იწყება პრობლემები, ოჯახის მართვის შესაძლებლობის არმქონე
ახალგაზრდებს შორის თავს იჩენს ძალადობა
და ბოლოს, ოჯახის
დანგრევამდეც მიდის კონფლიქტი.

რეპროდუქციის ბუნებრივი, ლოგიკური პროცესი, რომელიც ორი პიროვნების ინტიმურ კავშირში ჩართვას გულისხმობს, ნათელს ხდის იმ ფაქტს, რომ
შემოქმედის გეგმის მიხედვით, ადამიანურ ოჯახს შთამომავლობა უნდა
მოეცეს და ეს უნდა ხდებოდეს ძლიერი და მყარი კავშირის პირობებში,
რაც წარმატებული განვითარებისთვის სოციალურად, ფსიქოლოგიურად,
ემოციურად, ფიზიკურად და სულიერად გაწონასწორებულ გარემოს
უზრუნველყოფს. მრავალი მტკიცებულება არსებობს იმისა, რომ გარკვეული
ემოციური და ფსიქოლოგიური მოთხოვნების დაკმაყოფილება მხოლოდ
მამაკაცს შეუძლია, ისევე, როგორც ზოგიერთი სპეციფიკური მოთხოვნების
უზრუნველყოფა მხოლოდ ქალის მიერ არის შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ
ახდენს ასეთ გავლენას ერთ-ერთი მათგანის არყოფნა ან მოძალადეობა
ოჯახის განვითარებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ოჯახი მოჩვენებითად
ნორმალურად ცხოვრობს.

ამ პრობლემაზე ჩვენი მუშაობის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო 2017
წელს, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს მიერ მიღებული
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც მოუწოდებს მუსლიმ სასულიერო
ლიდერებს ხელი შეუწყონ ადრეულ, ანუ ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა და
ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების საზიანო პრაქტიკების აღმოფხვრას,

თითქოს, განათლებისა და პროგრესის ფონზე, აღარ უნდა იდგეს დღის
წესრიგში ისეთი საკითხები, როგორიცაა ძალადობა ოჯახში, ბავშვებსა
თუ ქალებზე (ხანდახან კი მამაკაცებზეც), მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ
სამყაროს გამჩენთან დაშორებამ, რომელიც არა მხოლოდ გამჩენია, არამედ
სიყვარულის, პატიების, მზრუნველობის, პატივისცემის, ერთგულების,

სამწუხაროდ, იმ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ ნათლად ვხედავთ,
რომ ეკონომიკური არასტაბილურობის, არასწორი აღზრდა-განათლების,
ასაკთან შეუსაბამო საქმიანობისა და სხვა მიზეზების გამო ზემოთ აღნიშნული
ზრდასრულობის სფეროები ერთმანეთს ვერ ავსებს; ხშირად ერთი მეორეს
უსწრებს.
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რომლებიც ზიანის მომტანია გოგონებისთვის, მათი ოჯახებისა და
თემებისათვის და მთლიანად საზოგადოებისათვის და აფერხებს ქვეყნის
მდგრად განვითარებას.
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უანგარობის და სამართლიანობის სრულყოფილი მაგალითია, გამოიწვია
კაცობრიობაში უნდობლობა, ეგოიზმი, ძალადობა, ჩაგვრა, ღალატი და
ყველაფერი ის, რაც აგრერიგად სტკივათ დედამიწის მკვიდრთ. ჩვენ,
როგორც ქრისტეს სხეულს (ეკლესიას ვგულისხმობ), არ შეგვიძლია
განვსხვავდებოდეთ ჩვენი უფლისგან! სადაც ის, იქაც ჩვენ, რაც მას მოსწონს,
ის ჩვენც, რასაც იგი აკეთებს, იმას ჩვენც!
უფალი იესო ქრისტე კი თავის წმინდა სახარებაში გვიცხადებს, რომ
უძლიერესი იარაღი, რომელიც უნდა იქონიოს მართალმა კაცმა გახლავთ
ღვთის სიტყვა, რომელიც გახლავთ ცოცხალი, მოქმედი და ყოველგვარ
ორლესულ მახვილზე უფრო ბასრი და აღწევს სამშვინველისა და სულის,
სახსართა და ტვინთა გაყოფამდე და განსჯის გულის ზრახვებსა და აზრებს.
(სახარება, ებრ.4:12).
იმედი გვაქვს, წინამდებარე წიგნი დაეხმარება მკითხველს, სათანადო
რეაგირება იქონიოს 21-ე საუკუნის ამ განახლებულ გამოწვევაზე, რომელსაც
ძალადობა ჰქვია. თუმცა, კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზი გავუსვათ, რომ საჭირო
არაა გამოსავლის ძიება. ის უკვე ნაპოვნია და ვისაც ესმის ხმა „მე ვარო-ო
გზა ჭეშმარიტება და სიცოცხლე“ და აცნობიერებს მას, არ გაუჭირდება მისი
ამოცნობა.
გურამ იმერლიშვილი
საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია

სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქია
ქალის როლის აღქმა რელიგიურ თემებში უმეტეს შემთხვევაში განისაზღვრება არა ამ თემების კანონიერი ან ეკლესიური თავისებურებებით,
არამედ საზოგადოებაში ქალის როლის შესახებ არსებული სხვადასხვა
მიდგომით. საზოგადოებაში ქალის როლი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური
საკითხია, რადგან ცვალებადი ურთიერთობის პირობებში ხდება ქალის
როლის გადაფასება, ადრეული სტერეოტიპების შესუსტება და მსხვრევა,
რაც ხშირად ეწინააღმდეგება ტრადიციულ ოჯახურ შეხედულებებს,
ღირებულებებს, ქალისადმი მიწერილ სტერეოტიპულ ქცევის კოდექსს.
სომეხთა
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სამოციქულო

ეკლესიის

პოზიცია

ქალის

როლის

შესახებ

შეჯამებულია შემდეგ მთავარ მიდგომაში: ა) ქალი, როგორც დედა და
ოჯახის ბურჯი; ბ) ქალი, როგორც სათნო არსება; გ) ქალი, როგორც
ღვთისმშობლის ხატება ან მარიამოლოგია, როგორც ხატება სომეხთა
სამოციქულო ეკლესიაში. ,,ოჯახი ეკლესიას ჰგავს, რომლის წინამძღვარიც
დედაა” - გარეგინ I ჰოვსეფიანც, ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსის ამ
სიტყვებში ლაკონურადაა წარმოდგენილი ქალის როლისადმი სომეხთა
სამოციქულო ეკლესიის მიდგომა.
თანამედროვე საზოგადოების ცვალებადი მოთხოვნებისა და ქალისა და
მამაკაცის როლების ახლებურად გადანაწილების რეალობა საზოგადოებაში უკვე არსებობს. ამ თვალსაზრისით, სასწრაფოდ უნდა შევძლოთ
ამ ცვალებად რეალობაზე პასუხის გაცემა და სოციალური კონცეფციის
მიდგომით იმ ბზარის აღმოფხვრის ცდა, რომელიც გაჩნდა ქალისა და
მამაკაცის თავდაპირველ როლებში. თუ წინათ ტრადიციულ რელიგიურ
თემთა წარმომადგენელთათვის ქალი სიწმინდესა და სისპეტაკესთან
ასოცირდებოდა, სამწუხაროდ, დღეს ეს ღირებულებები უკუსვლას განიცდის,
ხოლო ზოგჯერ ძალადობაზე დუმილი და ასეთი ფაქტების გაუხმაურებლობის
უარყოფითი პრაქტიკა აღრმავებს იმ ბზარს, რომელზეც ზემოთ აღვნიშნეთ.
ქალი, როგორც ღვთისმშობლის დიდებისა და სიწმინდის ხატება, უნდა
იყოს პატივცემული და არა რეპროდუქციულ ,,ინსტრუმენტად”, არამედ
საზოგადოებაში სრული უფლებით მოსარგებლედ და გარკვეული თვალსაზრისით სიწმინდისა და სისპეტაკის მიმართულების მაჩვენებელ ხატებად
უნდა განიხილებოდეს.
ამ ყველაფრის შეჯამებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალისა და მამაკაცის
თანასწორუფლებიანობის ან გენდერული თანასწორობის საკითხისადმი
ეკლესიას თავისი სპეციალური რელიგიური მიდგომა გააჩნია, ხოლო
გარკვეულ საკითხებში, უკვე არსებული კონცეპტუალური მიდგომით, ხაზს
უსვამს თავის ინდივიდუალურ დამოკიდებულებას სოციალურ რეალობაში
ქალის ადგილსა და როლზე, რაც თავისთავად კატეგორიულად გამორიცხავს
ოჯახში, კონკრეტულად კი ქალთა მიმართ ძალადობას.
ღირსი მამა არქიმანდრიტი კირაკოს დავითიანი
სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა
ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის წინამძღვარი
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შესავალი
ოჯახი არის ქორწინების ან სისხლით ნათესაობის ნიადაგზე შექმნილი
მცირე
სოციალური
ჯგუფი,
რომლის
წევრებიც
ერთმანეთთან
დაკავშირებულნი არიან ყოფითი ერთიანობით, ურთიერთდახმარებით,
ურთიერთმხარდაჭერითა და მორალური პასუხისმგებლობით. ანუ, ოჯახი
დაფუძნებულია ცოლ-ქმრულ კავშირსა და ნათესაურ ურთიერთობებზე, რაც
ნიშნავს, რომ იგი მოიცავს ცოლ-ქმარს შორის, მშობლებსა და შვილებს
შორის, დებსა და ძმებს შორის და სხვა ნათესავებს შორის ურთიერთობებს,
ასევე, ურთიერთობებს იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ერთად
ცხოვრობენ და უძღვებიან საერთო მეურნეობას. ოჯახი ასრულებს უდიდეს
როლს როგორც ცალკეული პიროვნების, ასევე მთელი საზოგადოების
ცხოვრებაში.1
ამ
სოციალური
ერთეულის
ბიოლოგიურ
საწყისს
ქორწინება
და შობადობა წარმოადგენს. ოჯახი ადამიანის აღწარმოების2 საზოგადოებრივი მექანიზმია. საზოგადოება უზრუნველყოფს ოჯახის ნორმალური ფუნქციონირება-განვითარების პირობებს და მის დაცულობას.
სხვადასხვა საზოგადოებები კანონის და კანონმდებლობის საშუალებით
არეგულირებს ქორწინებას და ოჯახს. კანონი განსაზღვრავს ქორწინების
მინიმალურ ასაკსაც.3

განმარტებულია, როგორც ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის
ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც რეგისტრირებულია სახელმწიფო
ორგანოში4, რამდენადაც, მეუღლეთა უფლება-მოვალეობებს წარმოშობს
მხოლოდ
საქართველოს
კანონმდებლობის
დადგენილი
წესით
რეგისტრირებული ქორწინება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
ადგენს ქორწინებისთვის აუცილებელ 2 ძირითად პირობას, პირველი არის
საქორწინო ასაკი და მინიმალურ საქორწინო ასაკად განსაზღვრულია
18 წელი, ხოლო მეორე პირობაა - დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა.
ქორწინებისთვის აუცილებელია ორივე პირობის არსებობა. აღსანიშნავია,
რომ საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა მეუღლეებს შორის
ოჯახში ურთიერთობებში ადგენს თანაბარ პირად და ქონებრივ უფლებებს
და აკისრებს მათ თანაბარ მოვალეობებს. სხვა უფლებებთან ერთად, მათ
აქვთ საოჯახო, რომელიც მოიცავს ასევე შვილების აღზრდას, საკითხების
ერთობლივად გადაწყვეტის, თანასაკუთრებაში არსებული ქონების
ურთიერთშეთანხმებით ფლობის, სარგებლობის და განკარგვის უფლება,
თითოეულ მეუღლეს აქვს საქმიანობის და პროფესიის თავისუფლად
არჩევის და ასევე, საცხოვრებელი ადგილის (თუ ეს არ ეწინააღმდეგება
ოჯახის ინტერესებს) თავისუფლად არჩევის უფლება. რაიმე პირდაპირი
ან არაპირდაპირი უპირატესობის მინიჭება სოციალური ან ქონებრივი
მდგომარეობით ან სქესის ნიშნით ან სხვა გარემოებათა
მიხედვით
წარმოადგენს დისკრიმინაციას, რაც დაუშვებელია და იკრძალება კანონით.5

ოჯახის დისფუნქციონირების (ფუნქციონირების მოშლას) მიზეზი ხშირად
არის ძალადობა ოჯახში, რომელიც ანადგურებს როგორც მას, ვისკენაც
მიმართულია ეს ძალადობა, ასევე ანგრევს ოჯახის დანარჩენ წევრთა
ფსიქო-ფიზიკურ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას.
საქართველოს

ეროვნული

კანონმდებლობის

მიხედვით,

ქორწინება

სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი-ცნობარი / [სარედ.: ჯგუფი: ედუარდ კოდუა და სხვ. ;
გამომც.: ლაშა ბერაია] - თბ. : ლოგოს პრესი, 2004 - 351გვ. ; 20სმ. - (სოციალურ მეცნ. სერია/რედ.: მარინე
ჩიტაშვილი). - ISBN 99928-926-9-2 : [ფ.ა.] http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=5626 ;
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98
2
აღწარმოება - ადამიანთა თაობის განახლება, ე.ი. შობადობის, მოკვდინების, მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის ფორმირებისა და აგრეთვე ქორწინებისა და განქორწინების
პროცესების ურთიერთქმედება, რაც მთლიანობაში მოსახლეობის აღწარმოებას განეკუთვნება (წყარო:
დემოგრაფია, სახელმძღვანელო, შემდგენლები: გიორგი წულაძე, ნიკა მაღლაფერიძე, ავთანდილ
სულაბერიძე; თბ. 2009 წ.)
3
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10
---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&cl=CL1.8&d=HASH4574f0bfac9730a9
4bb889.6.2&gt=1
1
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ეს სახელმწიფო ორგანოა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში
მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
ტერიტორიული სამსახური
5
საქართველოს სამოქალქო კოდექსის მიხედვით https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?
publication=105
4
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I თავი - ძალადობა ოჯახში
ოჯახი ხშირად გაიგივებულია უსაფრთხო თავშესაფართან, სადაც ადამიანი
ეძებს სიყვარულს, სიმშვიდეს და ნავსაყუდელს. თუმცა, რეალობაში,
საკმაოდ ხშირად, უფრო მძიმე სურათს ვხვდებით, როცა ამ „უსაფრთხო
თავშესაფარში“ წარმოშობა ძალადობის ერთ-ერთ ყველაზე საშიში ფორმა
- ძალადობა ოჯახში, რომელიც ხშირად, ოჯახის წევრებს სიცოცხლესაც
ართმევს.
ძალადობა ოჯახში ადამიანის უფლებების დარღვევის ყველაზე სერიოზული
და გავრცელებული ფორმაა, რომელიც ლახავს ოჯახის წევრთა
უსაფრთხოებას, ღირსებას და ზღუდავს მათ უფლებას - ისარგებლონ
ადამიანის ძირითადი უფლებებითა და თავისუფლებებით. ოჯახში ძალადობა
ყველა ქვეყანაშია გავრცელებული. მას არ გააჩნია საზღვრები კულტურის,
საზოგადოებრივი თუ ეთნიკური კლასისადმი კუთვნილების, განათლების,
ეკონომიკური ცენზისა და ასაკის თვალსაზრისით. იგი განიხილება როგორც
გლობალური სენი, რომელიც კლავს, აწამებს და ამახინჯებს ადამიანს
ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად. ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება
გახდეს ნებისმიერი ადამიანი, მაგრამ ყველაზე მოწყვლად
ჯგუფებს
6
წარმოადგენენ ქალები, ბავშვები და მოხუცები.
ხშირად, ქალები და გოგონები ძალადობას სწორედ იქ აწყდებიან, სადაც
ყველაზე დაცულად და უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდნენ თავს - მათ საკუთარი
ოჯახებში. ბევრი მათგანისათვის სახლი გაიგივებულია ტერორისა და
ძალადობის კერასთან, სადაც ისინი ძალადობას განიცდიან საკუთარი
ახლობლის, უხშირესად მეუღლის, მხრიდან, ვინც, რეალურად, ნდობას
უნდა იწვევდეს. ძალადობის მსხვერპლნი იტანჯებიან როგორც ფიზიკურად,
ისე ფსიქოლოგიურად. ანგარიშსწორების შიშით, მათ არ ძალუძთ
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, აზრის გამოხატვა ან საკუთარი
თავისა და შვილების დაცვა. ძალადობის თანმდევი შიშის გამო ილახება
მათი უფლებები. ეს კატეგორია ცხოვრებაწართმეული ხალხია.7 იმის გამო,
რომ ოჯახში ძალადობა მეტწილად მიმართულია ქალებისა და გოგონების
წინააღმდეგ და არაპროპორციულად (მამაკაცებთან შედარებით) დიდ ზიანს
ოჯახური ძალადობა ქალებისა და გოგონების წინააღმდეგ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის გამოცემა, 2006წ (თარგმანი: ინოსენტი დაიჯესტი #6 - ივნისი, 2000წ.)
7
იქვე

აყენებს მათ, სწორედ ამიტომ ძალადობა ოჯახში განიხილება ქალთა და
გოგონათა წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობად.
ოჯახში ძალადობის მავნე გავლენა ვრცელდება ასევე ბავშვებზე, რომლებიც
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი ან მოწმენი არიან. ასეთ ბავშვებს აქვთ
ჯანმრთელობასთან და ქცევასთან დაკავშირებული პარობლემები, მათ
შორის, წონის, კვების პრობლემა და აწუხებთ უძილობა. ისინი სიძნელეებს
აწყდებიან სკოლაში, არიან გულჩათხრობილნი და მიდრეკილნი სახლიდან
გაცევისა და თვითმკვლელობისკენაც კი. ბავშვობაში გადატანილი ოჯახში
ძალადობის გამო, მათ ძალადობა ოჯახში ყოფით მოვლენად მიაჩნიათ.
გოგონები, რომლებიც თავიანთი დედების წინააღმდეგ განხორციელებული
ძალადობის მოწმენი არიან, უკვე ქორწინების პერიოდში მათ წინააღმდეგ
განხორციელებულ ძალადობას ადვილად ეგუებიან. რაც შეეხება ბიჭებს,
დიდია ალბათობა, რომ ძალადობის მოწმე ბავშვები (ბიჭები) შემდეგში
სახლში თუ სახლს გარეთ ძალადობრივ ქმედებას გამოავლენენ, ვინაიდან
მათ შეიძლება ძალადობა გააიგივონ კონფლიქტის გადაწყვეტის ერთ-ერთ
საშუალებასთან და აღიქვან, როგორც მამაკაცურობის გამოვლინება.8
ოჯახში ძალადობა ხშირ შემთხვევაში იწვევს ჯანმრთელობის სერიოზულ
გაუარესებას, ფიზიკურ და ემოციურ/ფსიქიკურ აშლილობებს, რომელიც
შეიძლება ფატალური შედეგით დასრულდეს.
დიდი ხნის განმავლობაში ოჯახში ძალადობა აღიქმებოდა როგორც
„კერძო”, „შინაური” საქმე და სახელმწიფო არ იღებდა ვალდებულებას,
ამგვარი ძალადობა სოციალურ პრობლემად ეღიარებინა. თუმცა, დღეს,
ბევრმა ქვეყანამ ოჯახში ძალადობის პრობლემა სოციალურ პრობლემად
აღიარა და მოახდინა მისი როგორც სამართლებრივი რეგულირება,
ასევე შექმნა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
სამსახურებიც. ასეთი ქვეყნების რიგშია საქართველოც.
ამრიგად,
ძალადობის
სხვადასხვა
ფორმით
გამოვლინებები,
როგორიცაა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური ძალადობა,
ქალთა მკვლელობები და სხვა, უარყოფითად აისახება საზოგადოების
ჰარმონიულ განვითარებაზე, მისი წევრების მშვიდობიან და უსაფრთხო
თანაცხოვრებაზე, ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდაზე და შესაბამისად,
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კანონზე დაფუძნებულ წესრიგზე. ამიტომ, სახელმწიფოს მუდმივი
საზრუნავია სწორად დაგეგმილი კომპლექსური რეფორმირების პროცესის
განხორციელება, საზოგადოებრივი აზრის გაჯანსაღებაზე ზრუნვა, რაც
საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის გაზრდას შეუწყობს ხელს და
შესაბამისი სამართლებრივი კულტურის ჩამოყალიბება, რაც მიიღწევა
სახელმწიფოს, რელიგიური ლიდერების, სამოქალაქო სექტორისა და
ფართო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით.

1. ძალადობის ფორმები და განმარტებები
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ძალადობას განმარტავს როგორც
ფიზიკური ძალის ან ძალაუფლების განზრახ იმგვარ გამოყენებას საკუთარი
თავის, სხვა პირის ან პირთა ჯგუფის ან საზოგადოების მიმართ, რომელიც
იწვევს ან აქვს მაღალი ალბათობა გამოიწვიოს ჯანმრთელობის დაზიანება/
მოშლა, სიკვდილი, ფსიქოლოგიური ტრავმა ან განვითარების შეფერხება.9
ძალადობად განიხილება ყოველგვარი ქმედება ან სიტყვა, რომელსაც
შეუძლია ადამიანი შეურაცხყოს, ზიანი მოუტანოს მას, ან შეულახოს
კანონით მინიჭებული უფლებები. ძალადობის დროს ითრგუნება ადამიანის
ნება, შელახულია მისი ხელშეუხებლობა, ღირსება და თავისუფლება. ესენი
კი ადამიანის განუყოფელი უფლებებია.10 ძალადობა მოიცავს უკანონო
ქმედებათა ყველა სახეს, გამოხატულს მუქარით ან ქმედებით, რომელსაც
შედეგად მოჰყვება ქონების დაზიანება ან განადგურება, ანდა პიროვნების
შეურაცხყოფა ან სიკვდილი.11

ძალადობის ფართოდ გამოხატული ფორმაა ძალადობა ოჯახში,რომელიც
გულისხმობს ახლო პარტნიორის, მეუღლის ან ოჯახის წევრის მხრიდან
ოჯახის მეორე წევრის (ხშირ შემთხვევაში ქალის ან გოგონას) მიმართ
განხორციელებულ ნებისმიერ ძალადობრივ ქმედებას, აღწერილს
ძალადობის განმარტებაში, განურჩევლად იმისა, ძალადობა სახლში
ხდება თუ სახლს გარეთ. ძალადობა ოჯახში არ ეხება უცხო პირის
მხრიდან განხორციელებულ ძალადობას, ანუ ოჯახს გარეთ, სამუშაოზე,
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf
ბერიკაშვილი ნანა, რა არის ძალადობა? [გენდერული პრობლემატიკა საქართველოში], - ქალთა
განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი,- თბ.,-2002
11
გაფრინდაშვილი ქეთი, ფხაკაძე რუსუდან. ძალადობა ოჯახში, [გენდერული პრობლემატიკა
საქართველოში],- ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი,-თბ.,2002,
9
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საპატიმროებსა თუ სამოქალაქო კონფლიქტებისა და ომის დროს მომხდარ
ძალადობის შემთხვევებს. საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის
მიხედვითაც ტერმინი „ოჯახი“ გულისხმობს პირველ თავში განმარტებულ
მცირე სოციალურ ჯგუფს და არ მოიცავს უცხო პირის მიერ განხორციელებულ
ძალადობას.
აღსანიშნავია, რომ ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. უკვე თითქმის ორი ათეული წელია საქართველოს
ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრაზე
და ძალადობის მსხვერპლთა დახმარებისა თუ მხარდაჭერის სერვისების
განვითარებაზე. ამ მიზნით, ჯერ კიდევ 2006 წელს მოხდა ოჯახში
ძალადობის საკითხების სამართლებრივი რეგულირება. კერძოდ: „ოჯახში
ძალადობის აღმოფხვრის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა
და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონმა განსაზღვრა ოჯახში
ძალადობის გამოვლენისა და აღმოფხვრის/პრევენციის ორგანიზაციული
და სამართლებრივი საფუძვლები, მსხვერპლთა დაცვის, დახმარებისა
და რეაბილიტაციის გარანტიები და უზრუნველყო უწყებათაშორისი
კოორდინაცია ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, პრევენციის და
მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით. ასევე, კანონით განისაზღვრა
ოჯახში ძალადობის ცნება და მისი ფორმები და, შესაბამისად, შეიქმნა
სამართლებრივი საფუძვლები შემაკავებელი და დამცავი ორდერების
გამოცემისათვის. აღნიშნული კანონის მიხედვით, „ოჯახში ძალადობა
გულისხმობს
ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური
უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან
იძულებით”12.

ფიზიკური ძალადობა
ოჯახში ძალადობის გავრცელება და მისი შედეგების კვლევა მზარდი
ყურადღების ცენტრშია გლობალურად. სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებული
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ფიზიკური ძალადობა მსოფლიოს ყველა
კუთხეშია გავრცელებული. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ
12

https://matsne.gov.ge/document/view/26422?publication=15 (მუხლი 3).
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გამოქვეყნებულ გლობალურ შეფასებებში ნათქვამია, რომ მსოფლიოში
ქალთა დაახლოებით 1/3-ს (30%)
ფიზიკური ძალადობა განუცდია
13
მეუღლის მხრიდან. ხოლო ქალის მკვლელობების 38%-ზე მეტი მეუღლის/
ინტიმური პარტნიორის მიერ არის ჩადენილი.14 სტატისტიკა ყველგან
შემაშფოთებელია, განურჩევლად იმისა, თუ რომელ რეგიონს განვიხილავთ.
ფიზიკურ ძალადობას, ჩვეულებრივ, თან სდევს ფსიქოლოგიური და, ხშირ
შემთხვევაში, სექსუალური ძალადობა.15

ფსიქოლოგიური ძალადობა

ფიზიკური ძალადობად უნდა განვიხილოთ ნებისმიერ ფიზიკური
ძალდატანება, რის შედეგადაც ვითარდება სხეულის დაზიანება, ტკივილი ან
შესაძლებლობის შეზღუდვა. დაზიანებათა სპექტრი შესაძლოა მოიცავდეს
ქსოვილების მსუბუქ დაზიანებას, ძვლების მოტეხილობას, პერმანენტულ
დაზიანებებსა და სიკვდილის შემთხვევებს. ფიზიკური ძალადობის აქტებს
განეკუთვნება:

ძალადობის ფორმებზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს, რომ ფიზიკური
ძალადობა უფრო თავლშისაცემი შეიძლება იყოს, ვიდრე ფსიქოლოგიური,
მაგრამ მუდმივი შეურაცხყოფა და დამცირება, იძულებითი იზოლაცია,
სოციალური მობილურობისა და ეკონომიკური რესურსების შეზღუდვა,
ძალადობის თანმდევი შიში, ძალადობის უფრო დახვეწილი და, ამავე
დროს, სასტიკი მეთოდებია. ფსიქოლოგიური ძალადობის უხილავი
ხასიათი აძნელებს მის იდენტიფიკაციას, თუმცა, მსხვერპლები (მეტწილად
ქალები) ამ დროს მუდმივი ფსიქოლოგიური სტრესისი ქვეშ იმყოფებიან
და თავს დაუცველად გრძნობენ. ყოფილი მსხვერპლები აღნიშნავენ, რომ
მუდმივი ფსიქოლოგიური ძალადობა - ემოციური წამება და ტერორის ქვეშ
ცხოვრება - ხშირად გაცილებით უფრო გაუსაძლისი ხდება, ვიდრე ფიზიკური
ძალადობა. ფსიქოლოგიური სტრესი თვითმკვლელობის მცდელობის და
თვითმკვლელობის ხშირ შემთხვევებს იწვევს.

• სილის გაწვნა, ხელის კვრა, დაგდება, მუშტით ცემა, დაკაწვრა,
მოხრჩობა, კბენა, ხელის ჩავლება, ჯანჯღარი, ფურთხება,
დამწვრობის
მიყენება,
სხეულის
ნაწილების
ამობრუნება,
არასასურველი ნივთიერების ჩაყლაპვის იძულება და მისთ.;
• პიროვნების (ხშირად ქალის) საყოფაცხოვრებო ნივთებით ცემა ან
დაჭრა; იარაღის (დანის ან ცეცხლსასროლი იარაღის) ხმარება და
სხვ ფიზიკური ზემოქმედების აქტები.

ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელსაც ემოციურ ძალადობასაც უწოდებენ, წარმოადგენს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორეზე სისტემატურ არაფიზიკური ხასიათის ზემოქმედებას. ოჯახში ფსიქოლოგიური ძალადობის
ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ფორმებია: შეურაცხყოფა, მუქარა,
შანტაჟი, თავისუფლების შეზღუდვა, იზოლირება და დამცირება.

ფსიქოლოგიური ძალადობის აქტებს განეკუთვნება17:
• ქალის ან მისთვის ახლობელი ადამიანისათვის ზიანის მიყენების ან
მათ წინააღმდეგ ძალადობის მუქარა, რაც შეიძლება გამოიხატოს
სიტყვიერი ფორმით ან მოქმედებით (მაგ. დევნით ან იარაღის
დემონსტრირებით);

„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მიხედვით ფიზიკური ძალადობა არის „ცემა, წამება, ჯანმრთელობის
დაზიანება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქმედება,
რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის
მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა,
რაც იწვევს მსხვერპლის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან სიკვდილს.“16

13
14

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
იქვე

15
16
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https://matsne.gov.ge/document/view/26422?publication=15 (მუხლი 4).

• დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი კომენტარები;
• იზოლირება და კომუნიკაციის აკრძალვა (მაგ. სახლში გამოკეტვა,
სამუშაოს მიტოვების იძულება, ექიმის ნახვის აკრძალვა);
„ფსიქოლოგიური ძალადობის აქტებს განეკუთვნება:....“ ამონარიდი გაკეთებულია „ქალთა მიმართ
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის გამოვლენის, მკურნალობის პრონციპებისა
და რეფერალის საკითხებზე სატრენინგო მოდულიდან“, მოდული მომზადდა გაეროს მოსახლეობის
ფონდის (UNFPA) მხარდაჭერით შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გაეროს ერთობლივი
პროექტის ფარგლებში
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• მოძალადე მეუღლის
მიერ ბავშვებით მანიპულირება ქალის
კონტროლისა და მისთვის სულიერი ტკივილის მიყენების მიზნით
(ბავშვზე თავდასხმა, ბავშვის იძულება, უყუროს დედაზე ძალადობას,
ბავშვების წართმევით ან მოტაცებით დაშინება). მსგავსი აქტები
განიხილება, როგორც ქალის, ისე ბავშვის წინააღმდეგ ძალადობად.
„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონის
მიხედვით
ფსიქოლოგიური
ძალადობა
განმარტებულია
შემდეგნაირად: „შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი
მოქმედება, რომელიც იწვევს ადამიანის პატივისა და ღირსების შელახვას.“18

სექსუალური ძალადობა

„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მიხედვით, სექსუალური ძალადობა არის „სქესობრივი კავშირი
ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით;
სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან
გარყვნილი ქმედება არასრულწლოვნის მიმართ.“20

ეკონომიკური ძალადობა
ეკონომიკურ ძალადობად განიხილება ქალის შეზღუდვა ისეთ რესურსებში
ან მათზე წვდომაში, როგორიცაა: დრო, ფული, ტრანსპორტი, საჭმელი ან
ტანსაცმელი. ეკონომიური ძალადობის აქტებს განეკუთვნება:
• სახლის გარეთ მუშაობის აკრძალვა;

სექსუალურ ძალადობად განიხილება ნებისმიერი იძულებითი სექსუალური
ქმედება ან ამ ქმედების ჩადენის მცდელობა, სექსუალური შინაარსის
უსიამოვნო კომენტარები ან ფიზიკური შეხების მცდელობები, ტრეფიკინგი
ან ადამიანის სექსუალური სფეროს წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი
სხვა ქმედება, რომელსაც პირი (ოჯახის წევრი) ახორციელებს იძულების
გამოყენებით, მიუხედავად იმისა, თუ რა ურთიერთობაში იმყოფება ის
ძალადობის მსხვერპლთან. სექსუალური ძალადობის აქტებს განეკუთვნება:19
• გაუპატიურება, სექსუალური შეურაცხყოფის სხვა ფორმები;
• სექსუალური შინაარსის არასასურველი ფიზიკური კონტაქტი;
• ტრეფიკინგი სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით;
• პორნოგრაფიული მასალის იძულებით ჩვენება;
• იძულებითი დაორსულება, იძულებითი სტერილიზაცია, იძულებითი
აბორტი;

• ოჯახში ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესიდან
გამორიცხვა;
• ფულის ან ფინანსური ინფორმაციის დაკავება;
• საყოფაცხოვრებო ან ქალისა და ბავშვების რჩენის ხარჯების
დაფარვაზე უარის თქმა; და
• საერთო კუთვნილებაში არსებული ქონების განადგურება.21
„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მიხედვით, ეკონომიკური ძალადობა არის „ქმედება, რომელიც
იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი და ნორმალური განვითარების სხვა
პირობებით უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და შრომის უფლებების
განხორციელების, აგრეთვე თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით
სარგებლობისა და კუთვნილი წილის განკარგვის უფლების შეზღუდვას.“22

• იძულებითი დაქორწინება, ადრეული / ბავშვთა დაქორწინება;
• ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრება;
• და სხვ მსგავსი ქმედებები
https://matsne.gov.ge/document/view/26422?publication=15 (მუხლი 4).
ამონარიდი გაკეთებულია „ქალთა მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის
გამოვლენის, მკურნალობის პრონციპებისა და რეფერალის საკითხებზე სატრენინგო მოდულიდან“,
მოდული მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მხარდაჭერით შვედეთის მთავრობის მიერ
დაფინანსებული გაეროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში
22
https://matsne.gov.ge/document/view/26422?publication=15 (მუხლი 4).
20
21

https://matsne.gov.ge/document/view/26422?publication=15 (მუხლი 4).
ამონარიდი გაკეთებულია „ქალთა მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის
გამოვლენის, მკურნალობის პრონციპებისა და რეფერალის საკითხებზე სატრენინგო მოდულიდან“,
მოდული მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მხარდაჭერით
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იძულება
იძულება განიმარტება, როგორც „ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური
იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს მოქმედება, რომლის
განხორციელება ან რომლისგან თავის შეკავება მისი უფლებაა, ანდა
საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-სურვილის საწინააღმდეგო
ზემოქმედება.“23

არასრულწლოვნის კანონიერი ინტერესების უგულებელყოფა
„არასრულწლოვნის კანონიერი ინტერესების უგულებელყოფა განიმარტება,
როგორც მშობლის (მშობლების), სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან/
და სხვა პასუხისმგებელი პირის მიერ არასრულწლოვნის ფიზიკური და
ფსიქოლოგიური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, საფრთხისაგან
დაუცველობა, საბაზისო განათლების უფლების შეზღუდვა, დაბადების
რეგისტრაციის, სამედიცინო და სხვა მომსახურებებით სარგებლობისათვის
აუცილებელი მოქმედებების განუხორციელებლობა, თუკი მშობელს
(მშობლებს), სხვა კანონიერ წარმომადგენელს ან/და სხვა პასუხისმგებელ
პირს აქვს (აქვთ) სათანადო ინფორმაცია და შესაძლებლობა და ხელი
მიუწვდება (მიუწვდებათ) შესაბამის მომსახურებაზე.“24

მსხვერპლი და მოძალადე
საქართველოს კანონმდებლობა ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის და
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით ადგენს იმ
პირთა წრეს, რომელიც უნდა განვიხილოთ ოჯახის წევრად. აღნიშნული
მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტის
გამოვლენისას სწორად მოხდეს ოჯახის კონტექსტის განსაზღვრა და
შესაბამისად, მსხვერპლად ან მოძალადედ ოჯახის წევრის, და არა სხვა
გარეშე პირის, რომელსაც არ ითვალისწინებს განმარტება, იდენტიფიცირება.
ამდენად, აღნიშნული მიზნებისთვის ოჯახის წევრად განიხილება დედა, მამა,
ბაბუა, ბებია, მეუღლე, შვილი (გერი), ნაშვილები, მინდობით აღსაზრდელი,
მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, მინდობით აღმზრდელი (დედობილი,
მამობილი), შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლის მშობელი, სიძე, რძალი,
23
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https://matsne.gov.ge/document/view/26422?publication=15 (მუხლი 4).
იქვე

ყოფილი მეუღლე, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირი და
მისი ოჯახის წევრი, მეურვე, მზრუნველი, მხარდამჭერი, აგრეთვე პირები,
რომლებიც მუდმივად ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას.
ოჯახის წევრის განმარტების გათვალისწინებით, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლია ოჯახის წევრი, რომელსაც ოჯახის სხვა წევრმა მიაყენა რაიმე
ფორმის ძალადობა, რის გამოც მსხვერპლმა განიცადა ტკივილი, ტანჯვა
ან მიადგა ზიანი, ანუ ძალადობის შედეგად დაირღვა მისი კონსტიტუციური
უფლებები და თავისუფლებები. ხოლო მოძალადედ განიხილება ოჯახის
ის წევრი, რომელიც ოჯახის სხვა წევრის კონსტიტუციურ უფლებებსა და
თავისუფლებებს არღვევს ძალადობით.

2. ძალადობის გავლენა ჯანმრთელობაზე და ოჯახის
კეთილდღეობაზე25
ოჯახში ძალადობა მრავალმხრივ გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე,
ჯანსაღ ცხოვრების წესზე და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პიროვნულ
თუ პროფესიულ პერსპექტივებზე. მუდმივ შიშსა და დაძაბულობაში ცხოვრება
ავადმყოფობის გამომწვევ ფაქტორად იქცევა.
ძალადობა სიკვდილობის პირდაპირი ან არაპირდაპირი მიზეზია. ის
აუარესებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ზრდის ავადობის რისკს,
აქვს მძიმე შედეგები ფიზიკური, ფსიქიკური,
და რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის მხრივ.26
ძალადობის სამედიცინო შედეგები შესაძლოა იყოს დაუყოვნებელი
და მწვავე ხასიათის ან დროში გახანგრძლივებული და ქრონიკული
ხასიათის. ჯანმრთელობაზე ძალადობის ნეგატიური გავლენა შესაძლოა
მის შეწყვეტიდან კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში აღინიშნებოდეს. რაც
უფროა მეტი სისასტიკით არის ჩადენილი ძალადობა, მით უფრო მეტია
მისი უარყოფითი გავლენა ქალის ჯანმრთელობაზე. გარდა ამისა, დროთა
განმავლობაში ერთზე მეტი სახის ძალადობის ან/და ძალადობის რამდენიმე
აღნიშნული თავი მომზადდა (ძრითადად გაკეთებულია ამონარიდები) „ქალთა მიმართ ფიზიკური,
ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის გამოვლენის,
მკურნალობის პრონციპებისა და
რეფერალის საკითხებზე“ სატრენინგო მოდულიდან, მოდული შემუშვდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის
(UNFPA) მხარდაჭერით შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გაეროს ერთობლივი პროექტის
ფარგლებში
26
http://www.ncdc.ge/Pages/User/LetterContent.aspx?ID=a098d7ac-5716-4bed-9033-66d51989d780
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ეპიზოდის განცდის შემთხვევაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის კიდევ
უფრო მეტად გაუარესების ტენდენცია აღინიშნება.27
სასიკვდილო გამოსავალი შესაძლოა იყოს ძალადობის პირდაპირი შედეგი,
როდესაც მოძალადე ჩადის ოჯახის წევრის (ხშირად ცოლი, ყოფილი
ცოლი) მკვლელობას, ან ეს გამოსავალი შეიძლება დადგეს გრძელვადიან
პერსპექტივაში, როდესაც ქალი იღუპება მიზეზით, რომელიც უკავშირდება
ძალადობის
გამო
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
გაუარესებას.
მაგალითად, ტრავმასთან დაკავშირებული ფსიქიკური პრობლემები
შესაძლოა გახდეს თვითმკვლელობის, ან სხვა ისეთი პრობლემების (მაგ.
ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები)
ჩამოყალიბების მიზეზი, რომელიც თავის მხრივ იწვევს ქალის სიკვდილს.
სექსუალური ძალადობის შედეგად შეძენილი აივ ინფექცია შესაძლოა
გახდეს შიდსის განვითარების მიზეზი და საბოლოოდ გამოიწვიოს ქალის
სიკვდილი.28
უნდა შევნიშნოთ, რომ, გლობალური მონაცემებით, ძალადობის რისკი
ორსულობის დროს იზრდება.29 ქალების უმრავლესობას, რომლებიც
მიუთითებენ ძალადობაზე ორსულობის დროს, აღნიშნავენ, რომ
ორსულობის დადგომამდეც ჰქონდათ იგივე პრობლემა. ქალზე ძალადობა
ორსულობის დროს ორმაგი ზიანით გამოიხატება. კერძოდ, ეს არის ქალის
ჯანმრთელობის გაუარესება და ნაყოფის ჯანმრთელობის/სიცოცხლის
რისკის ქვეშ დაყენება.
ამდენად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ძალადობა ოჯახში ანგრევს და
ანადგურებს არა მხოლოდ ურთიერთობებს და ოჯახურ კეთილდღეობას,
არამედ სერიოზულ ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას.

3. სტატისტიკა და მონაცემები ოჯახში ძალადობის შესახებ
უახლესი კვლევები ადასტურებს, რომ მსოფლიო მასშტაბით, 15 წლის
ასაკის და უფროსი ქალების 30%-ს სიცოცხლის მანძილზე გამოუცდია
WHO 2002წ, ჯონსონი / ლეონი 2005წ., ციტირებულია WHO/PAHO 2012a
ჰეისე და თანაავტ. 1999წ., ჯანმო 2013
29
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70764/WHO_RHR_11.35_eng.pdf;jsessionid=4E188357
85E5CBA32779E71DC6C87D1C?sequence=1;
https://vawnet.org/material/fact-sheet-domestic-violenceand-pregnancy
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ფიზიკური ან/და სექსუალური ძალადობა პარტნიორის/მეუღლის მხრიდან.30
ქალთა მიმართ ძალადობა წარმოადგენს ქალთა მკვლელობების ერთერთ ყველაზე გავრცელებულ მიზეზს31 და უმძიმეს გავლენას ახდენს
ქალთა ჯანმრთელობის სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებზეც.32 ქალთა მიმართ
ძალადობასთან დაკავშირებული ეკონომიკური და სოციალური შედეგები
მასშტაბურია და გლობალური მტკიცებულებები გვიჩვენებს, რომ ძალადობა
საგრძნობლად აფერხებს ქვეყნების განვითარებას და, შესაბამისად,
მოსახლეობის კეთილდღეობას, ასევე, იწვევს ფიზიკური, ადამიანური და
სოციალური კაპიტალის გაუფასურებას.33
სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოში ყოველი 4 ქალიდან
ერთი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, 1,5 მილიონი ადამიანი განიცდის
სექსუალურ ძალადობას ყოველწლიურად, მსოფლიოში დაახლოებით 520
000 ადამიანი იღუპება ძალადობის მიზეზით, ძალადობის შედეგებისაგან
კი იტანჯება მილიონობით ადამიანი. გაეროს ჯანმრთელობის მსოფლიო
ორგანიზაციის (WHO) კვლევის მიხედვით, რომელიც ჩატარდა მსოფლიოს
10 ქვეყანაში და რომლის ფარგლებშიც გამოიკითხა 24 000 ქალი34, ინტიმური
პარტნიორის მხრიდან ძალადობას განიცდის ქალთა 20% იაპონიაში, 70%
- ეთიოპიაში, 50%-ზე მეტი ბანგლადეშში, პერუში, და ტანზანიაში. დაბალ
შემოსავლიან ქვეყნებში ქალების 14 - 32% აღნიშნავს, რომ მათზე ძალადობა
განხორციელდა ორსულობის დროს. სხვადასხვა ქვეყანაში მოზარდი
გოგონების 19%-დან 48%-მდე მიუთითებდა სექსუალური ძალადობის
შესახებ35.
საქართველოში ჩატარებული კვლევები მიუთითებს ქვეყანაში ქალთა
მიმართ ძალადობის მასშტაბურობაზე.36 საქართველოში ქალთა მიმართ
Devries K, Mak J, Garcia-Moreno C, Petzold M, Child J, Falder G, Lim S, Bacchus L, Engell R, Rosenfeld
L, Pallitto C, Vos T, Abrahams N, Watts C. The global prevalence of intimate partner violence against women.
Science 2013; 340: 1527- 1528. doi: 10.1126/science.1240937
31
Stöckl, H., Devries, K., Rotstein, A., Abrahams, N., Campbell, J., Watts, C. and Moreno, C.G., 2013. The
global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. The Lancet, 382(9895), pp.859-865.
32
World Health Organization, 2013. Global and regional estimates of violence against women: prevalence
andhealth effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. World Health Organization.
33
García-Moreno, C. and World Health Organization, 2005. WHO Multi-country Study on Women’s Health and
Domestic Violence against Women: Initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses.
34
WHO’s Multi-Country Study on Women’s Health& Domestic Violence against Women (WHO, 2005)
35
WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women, 2005: http://
whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241593512_eng.pdf
36
მ. ჩიტაშვილი, მ. ჯავახიშვილი, ნ. არუთინოვი, ლ. წულაძე და ს. ჩაჩანიძე. ქალთა მიმართ ოჯახში
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ოჯახში ძალადობა, ისევე, როგორც ადრეული და იძულებითი ქორწინება,
კვლავ რჩება ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე გავრცელებულ ფორმებს
შორის. საქართველოში 2009 წელს ჩატარდა ქალთა მიმართ ოჯახში
ძალადობის შესახებ ეროვნული კვლევა, რომლის თანახმად, ქორწინებაში
მყოფ ქალთა 9,2%, ანუ ყოველი მე-11 ქალი აღიარებს, რომ გამხდარა
ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი მეუღლის/პარტნიორის მხრიდან.
ხოლო 3.9% სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გამხდარა. ქალაქის
მოსახლეობას შორის ქალის მიმართ ოჯახში ძალადობის შემთხვევები
ორჯერ უფრო ხშირია.

ბავშვობაში განცდილი ძალადობა, ვიქტიმიზაციის40 შიში და მისი გავლენა
და, აგრეთვე, საზოგადოების დამოკიდებულებები და განწყობები ქალთა
მიმართ ძალადობის შესახებ. კვლევის შედეგების მიხედვით, თუ ძალადობის
ყველა ფორმას გავაერთიანებთ, ოთხიდან ერთ ქალს საქართველოში
ცხოვრების განმავლობაში ძალადობა განუცდია. მათ შორის, დაახლოებით
15,000 ქალს ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ძალადობა
ორსულობის პერიოდში გამოუცდია, ხოლო ქალების 9%-მა აღიარა, რომ
ბავშვობაში, სანამ 18 წელს შეუსრულდებოდათ, მათ მიმართ სექსუალურ
ძალადობას ჰქონია ადგილი.

2009 წელს ჩატარებული კვლევის37 შედეგების მიხედვით ქალების 78.3 %
მიიჩნევდა, რომ ოჯახში ძალადობა მხოლოდ ოჯახში უნდა განიხილებოდეს
და ეს შეხედულებები უფრო მეტად გავრცელებულია სოფლად, ვიდრე
ქალაქად. 2014 წლის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევამ ოჯახში
ძალადობისადმი დამოკიდებულებისა და აღქმის შესახებ გამოავლინა,
რომ გამოკითხულთა 77.8 %-ის აზრით, ოჯახში ძალადობა ძალიან ხშირად
ან საკმაოდ ხშირად ხდება. რესპონდენტთა 66.8 % აღიარებს, რომ ისინი
იცნობენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს (ძალადობაგანცდილს), ხოლო
56.3 % აღიარებს, რომ ისინი პირადად იცნობენ მოძალადეებს.38

კვლევის შედეგები გვაჩვენებს, რომ მოსახლეობაში ქალთა მიმართ
ძალადობასთან დაკავშირებით მაღალი მიმღებლობა აღინიშნება.
გამოკითხულთა შორის ქალების თითქმის ერთ მეოთხედსა (22%) და კაცების
ერთ მესამედს (31%) მიაჩნია, რომ გარკვეულ გარემოებებში ცოლის ცემა
გამართლებულია.

საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურმა 2017 წელს
განახორციელა „ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა
საქართველოში“39. კვლევამ შეისწავლა ფიზიკური და სექსუალური
ძალადობის გავრცელება, ძალადობის ისეთი სახეები, როგორიცაა:
ფსიქოლოგიური ძალადობა, ადევნება, სექსუალური შევიწროება,

ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში, 2010. თბილისი, UNFPA საქართველო;
კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში. 2015, თბილისი: UNFPA; ნ. სუმბაძე ქალთა
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღქმა თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში
2014, თბილისი: UN Women.
37
http://youngsupporters.files.wordpress.com/2012/03/annual-geo1.pdf
38
მ. ჩიტაშვილი, მ. ჯავახიშვილი, ნ. არუთინოვი, ლ. წულაძე და ს. ჩაჩანიძე. ქალთა მიმართ ოჯახში
ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში, 2010. თბილისი, UNFPA საქართველო;
კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში. 2015, თბილისი: UNFPA; ნ. სუმბაძე ქალთა
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღქმა თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთში
2014, თბილისი: UN Women.
39
https://georgia.unwomen.org/ka/digital-library/publications/2018/03/national-study-on-violence-againstwomen-in-georgia-2017
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კვლევა ზოგიერთ პოზიტიურ ტენდენციასაც გვაჩვენებს: მნიშვნელოვნად
გაიზარდა იმ ქალების პროცენტული რაოდენობა, რომლებმაც ინტიმური
პარტნიორის მხრიდან ძალადობის შემთხვევები პოლიციას შეატყობინეს.
მათმა პროცენტულმა რაოდენობამ 2017 წელს 18% შეადგინა; 2009 წელს კი
ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 1.5% იყო. ამას გარდა, იმ ქალების პროცენტული
ოდენობა, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ინტიმური პარტნიორის მხრიდან
ძალადობა პირადი საკითხია და სხვები არ უნდა ჩაერიონ, 2009 წელს
დაფიქსირებული 78%-დან 2017 წელს 33%-მდე შემცირდა.

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ვიქტიმიზაცია შეიძლება იყოს მეორეული (ვიქტიმიზაცია),
რაც გულისხმობს მსხვერპლისთვის/დაზარალებულისთვის ან/და მოწმისთვის შესაძლო ზიანის მიყენებას
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობის შედეგად და ხელახალი (ვიქტიმიზაცია), რაც გულისხმობს
მსხვერპლისთვის/დაზარალებულისთვის ან/და მოწმისთვის ზიანის მიყენებას ახალი ადმინისტრაციული
სმართალდარღვევის ან დანაშაულის შედეგად.
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4. ეროვნული კანონმდებლობა (ძირითადი ასპექტები) და
სახელმწიფო პოლიტიკა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით41
ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა
საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია,
რასაც მოწმობს ბოლო წლებში გატარებული სახელმწიფო პოლიტიკით
მიღწეული წარმატებული შედეგები.
აღსანიშნავია, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია
ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრასთან
დაკავშირებული პოლიტიკის და საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესების
თვალსაზრისით, რაც განპირობებული იყო მრავალ-სექტორული მიდგომით
და მიზანმიმართული,
საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით
შემუშავებული პოლიტიკის განხორციელებით.
ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მოქმედი
კანონმდებლობით განსაზღვრულია ამ ტიპის ძალადობის გამოვლენისა
და აღმოფხვრის/თვიდან აცილების ორგანიზაციული და სამართლებრივი
საფუძვლები, მსხვერპლთა დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის
გარანტიები და უზრუნველყოფილია სახელმწიფო უწყებებს შორის
კოორდინაცია ძალადობის აღმოფხვრის, თავიდან აცილების და
მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით. ჯერ კიდევ 2006 წელს მიღებულმა
„ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონმა შექმნა
სამართლებრივი საფუძვლები მოძალადის მიმართ შემაკავებელი და დამცავი
ორდერების გამოცემისათვის. ამ კანონის თანმიმდევრული და ეფექტიანი
აღსრულების მიზნით დამტკიცდა სამართლებრივი აქტები42. მოგვიანებით,
აღნიშნული თავის მოსამზადებლად გამოვიყენეთ (ამონარიდები) „სახელმწიფო თავშესაფრის ან
კრიზისული ცენტრის მომსახურებით სარგებლობის შესახებ სახელმწიფო კონცეფცია“, კონცეფცია
შემუშავდა UNWOMEN-ის ხელშეწყობით 2019 წელს

41

პოლიტიკის დოკუმენტებია: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2008 წლის 28 ივლისის №183/ნ ბრძანება „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დროებითი
საცხოვრებლისა (თავშესაფრისა) და მოძალადეთა სარეაბილიტაციო ცენტრების მოწყობისათვის
აუცილებელი მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრის შესახებ“; საქართველოს პრეზიდენტის
2008 წლის 26 დეკემბრის № 625 ბრძანებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების
შესახებ“; საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 ოქტომბრის № 665 ბრძანება „ოჯახში ძალადობის
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2012 წლის მაისში, მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია. ამ მიზნით
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში (სსსკ) შევიდა ცვლილება.
კერძოდ, სსსკ-ის მუხლი 111 განსაზღვრავს ოჯახის წევრთა წრეს და
მიუთითებს კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულთა ჩამონათვალზე,
რომელთა ჩადენის შემთხვევაში კეთდება შესაბამისი მითითება აღნიშნულ
მუხლზე. ხოლო მუხლი 1261 განმარტავს ოჯახში ძალადობის კრიმინალურ
ხასიათს და აწესებს პასუხისმგებლობას ჩადენილი ქმედებისათვის. 2014
წელს განხორციელებული ცვლილებების ფარგლებში გაიზარდა ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლის უფლებები და დაცვის გარანტიები, დაზუსტდა
ოჯახში
ძალადობის ჩამდენი პირის მიმართ სისხლის სამართლის
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გამოყენების
შემთხვევაში დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის გაცემის საკითხი,
დადგინდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევის გამოვლენის წესები და
ვალდებულებები, განისაზღვრა მსხვერპლის საცხოვრებელი ადგილიდან
მოძალადის დროებით განრიდების საკითხი და სხვ. ასევე, სისხლის
სამართლის კოდექსს დაემატა მუხლი (1501) - ქორწინების იძულება.
საქართველოს მთავრობის მიერ 2008 წლიდან, ასევე, რეგულარულად
ხდება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარებისთვის საჭირო ღონისძიებების შესახებ
ეროვნულ სამოქმედო გეგმების მიღება და განხორციელება43.
ბოლო პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენს „ქალთა
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის
შესახებ“ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციის (სტამბოლის კონვენცია)
რატიფიცირება საქართველოს მიერ. სტამბოლის კონვენცია წარმოადგენს
ყველაზე მრავლისმომცველ საერთაშორისო ინსტრუმენტს, რომელიც
ებრძვის ადამიანის უფლებების ამ სერიოზულ დარღვევას. სტამბოლის
კონვენცია ქმნის თანმიმდევრულ სამართლებრივ ჩარჩოს ძალადობის
თავიდან აცილების, მსხვერპლთა დაცვისა და მოძალადეთა დაუსჯელობის
მსხვერპლთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების შესახებ“; საქართველოს შინაგან საქმეთა
მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №1094 ბრძანება „ოჯახში ძალადობის დროს მოძალადისათვის
ჩამორთმეული პირად საკუთრებაში არსებული იარაღის შენახვის წესისა და პირობების, აგრეთვე
მოძალადისთვის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღით შეზღუდულად სარგებლობის ან/და ჩამორთმევის
წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ და სხვ.
43
2007-2008 წწ.; 2009-2010 წწ.; 2011-2012 წწ.; 2013-2015 წწ; 2016-2017 წწ; 2018-2020 წწ. სამოქმედო
გეგმები
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აღკვეთისათვის. კონვენცია აღიარებს, რომ არსებობს ქალთა და ბავშვთა
გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლად ქცევის უფრო
მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან და სახელმწიფოებმა აუცილებლად უნდა
გაითვალისწინონ მათი განსაკუთრებული საჭიროებანი.44
სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის პროცესს მოჰყვა ასევე
მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებები
საქართველოში. მათ შორის აღსანიშნავია 2017-2018 წლებში მიღებული
საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვით “ოჯახში ძალადობის
აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედების სფეროში მოექცა ქალთა
მიმართ ძალადობაზე რეაგირების და მსხვერპლთა დაცვის/დახმარების
საკითხებიც და შესაბამისად მოხდა საქართველოს კანონის სათაურის
ცვლილებაც და ჩამოყალიბდა როგორც „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/
და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა
და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი. შესაბამისად, კანონის
მოქმედების სფერომ მოიცვა არამარტო ოჯახის ფარგლები, არამედ,
ზოგადად ქალის მიმართ გამოვლენილი ძალადობაც ოჯახის ფარგლებს
გარეთ - იქნება ეს საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში. განიმარტა
„ქალთა მიმართ ძალადობის“ ცნება, არსებითად შეიცვალა „მსხვერპლის“
და „მოძალადის“ დეფინიციები და კანონის მთელი რიგი დებულებები,
მათ შორის, დამცავი და შემაკავებელი ორდერის გამოყენება გავრცელდა
ასევე ქალთა მიმართ ჩადენილ ძალადობის ფაქტებზე, ხოლო დაცვის,
დახმარებისა და მხარდაჭერის ღონისძიებები მიემართა ასევე ქალთა
მიმართ ძალადობის მსხვერპლსაც. ასევე, სტამბოლის კონვენციის
მოთხოვნათა გათვალისწინებით, საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსში შესული შესაბამისი ცვლილებებით მოხდა თანხმობის
გარეშე სტერილიზაციის, ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრების,
ადევნების კრიმინალიზაცია. ხოლო კოდექსის 22-ე თავში - სქესობრივი
თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ შესული ცვლილებებით
მოხდა დაახლოება როგორც სტამბოლის კონვენციასთან, ასევე
გაზიარებულ იქნა სახელმწიფოთა საუკეთესო პრაქტიკაც. გამკაცრდა
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ოჯახში ძალადობისა და

ოჯახური დანაშაულისთვის და აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებზე
ძირითად სასჯელად ჯარიმის დანიშვნა აღარ არის შესაძლებელი; ცალკეულ
მუხლებში „ოჯახის წევრის წინააღმდეგ“ დანაშაულის ჩადენა დამამძიმებელ
გარემოებად განისაზღვრა. შევნიშნავთ, რომ 2019 წლის მაისიდან
საკანონმდებლო რეგულირების ქვეშ მოექცა სექსუალური შევიწროებაც.
კერძოდ, საკანონმდებლო დონეზე განიმარტა სექსუალური შევიწროების
დეფინიცია და შესაბამისი ცვლილებებით დარეგულირდა სექსუალური
შევიწროების საკითხი როგორც შრომით ურთიერთობებში, ასევე საჯარო
სივრცეშიც.
ამავე პერიოდში, 2016-2018 წლებში, ქალთა მიმართ ძალადობასა და
ოჯახში ძალადობაზე ჯანდაცვის სისტემის რეაგირების გასაუმჯობესებლად
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ
შემუშავდა ქალთა მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური
ძალადობის გამოვლენის, მკურნალობის პრინციპებისა და რეფერალის
საკითხებზე სახელმძღვანელო მითითებები (ჯანდაცვის მომსახურების
გაწევის დარგთაშორისი რეაგირების სტანდარტული ოპერაციული
პროცედურები), რაც დაეხმარება ჯანდაცვის პირველი და მეორეული
რგოლის მუშაკებს გამოავლინონ და შესაბამისი დახმარება გაუწიონ
ძალადობის მსხვერპლ ქალებს.45.
განმეორებითი ძალადობის პრევენციის მიზნით, 2018 წლის ნოემბერში
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შესული შესაბამისი
ცვლილებებით გამკაცრდა სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რაც
გულისხმობს დამცავი და შემაკავებელი ორდერების პირობების
დარღვევისას, ასევე ოჯახში ძალადობის
განმეორებით
ჩადენის
შემთხვევაში, მოძალადის მიმართ გატარდება ქმედების შესაბამისი
სისხლის სამართლის პოლიტიკა. ანუ, აღნიშნული ცვლილების მიხედვით,
შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის მოთხოვნებისა და ვალდებულებების
შეუსრულებლობის
პირველივე
შემთხვევაზე
პირის
მიმართ
სისხლისსამართლებრივი ღონისძიებების გამოყენება ხდება.
ჯანდაცვის სისტემის რეაგირების გასაუმჯობესებლად მოცემული ღონისძიებები/ცვლილებები
განხორციელდა სახელმწიფო ფონდის მიერ, პროექტის ,,ჯანდაცვის რეაგირება (პასუხი) ოჯახში
ძალადობაზე“ ხორცილედება გაეროს მოსახლების ფონდთან (UNFPA) პარტნიორობით.
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https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
0464e72
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შემაკავებელი ორდერების სტატისტიკა 2013-2019 წლებში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში მოქმედებს
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტი, რომელიც ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ
ძალადობის, დისკრიმინაციული ნიშნით და სიძულვილით მოტივირებული
დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ და მათ
მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებისა და
ადმინისტრაციული საქმისწარმოების მონიტორინგს ახორციელებს.
დეპარტამენტი ხარვეზების გამოვლენას, მათი აღმოფხვრის მიზნით
რეკომენდაციის შემუშავებას და პრაქტიკაში დანერგვას უზრუნველყოფს.46
დეპარტამენტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიული
ორგანოების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად აღნიშნულ დანაშაულთა
გამოძიების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და გაიზარდა პოლიციის
მიმართ ნდობა.

2019.
(14 ..)
2018.

2014 წელი - 817 შემაკავებელი ორდერი
2015 წელი - 2598 შემაკავებელი ორდერი
2016 წელი - 2877 შემაკავებელი ორდერი
2017 წელი - 4370 შემაკავებელი ორდერი
2018 წელი - 7646 შემაკავებელი ორდერი;
2019 წელი (14 ნოემბრის მდგომ.) - 8621 შემაკავებელი ორდერი

7646
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2015.

ბოლო წლებში განხორციელებულმა მნიშვნელოვანმა საკანონმდებლო
თუ ინსტიტუციურმა ცვლილებებმა
დიდი როლი ითამაშა ქალთა
მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის შემთხევების გამოვლენის
თვალსაზრისით, რასაც მოწმობს მზარდი ოფიციალური სტატისტიკური
მონაცემები47:
2013 წელი - 224 შემაკავებელი ორდერი

8621
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საქართველოს პროკურატურამ ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა
ერთ-ერთ პრიორიტეტად განსაზღვრა 2017-2021 წლების სტრატეგიით.
ამ მიზნით გამკაცრდა პოლიტიკა - გაიზარდა ბრალდებულთა მიმართ
აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის მოთხოვნის მაჩვენებელი48.
ოჯახური დანაშაულის საქმეებზე 2017 წელს სისხლისსამართლებრივი
დევნა 1986 პირის მიმართ დაიწყო, 2014 წელს კი ეს მაჩვენებელი 550ს შეადგენდა. 2014 წელს მსგავს დანაშაულებზე ბრალდებულთა მიმართ
პატიმრობის გამოყენების მაჩვენებელი 14%-ს უტოლდებოდა, 2017 წელს
კი აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 83%-ს მიაღწია.49 2018 წელს გასულ წელთან
შედარებით ოჯახური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებზე დევნის დაწყების
მაჩვენებელი 99%-ით გაიზარდა.50

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=198&info_id=62897
http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=1995
50
http://pog.gov.ge/interesting-info/family-violence
48

https://police.ge/ge/ministry/structure-and-offices/adamianis-uflebata-datsvis-departamenti
47
https://police.ge/
46
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ოჯახური დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ
სისხლისსამართლებრივი დევნის
დაწყების მაჩვენებელი 2014-2018 წლებში51

დეტალური ინფორმაცია სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში მოქმედ
მხარდაჭერის მომსახურებებზე (თავშესაფარი, კრიზისული ცენტრი, ცხელი
ხაზი) მოცემულია IV თავში.

შემაკავებელი და დამცავი ორდერები
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სახელმწიფოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე მოქმედებს
გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია (შემდგომში
უწყებათაშორისი კომისია), რომელსაც სხვა ამოცანებთან ერთად,
ევალება ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლასთან დაკავშირებული ეროვნული სამოქმედო გეგმების შემუშავება,
ეროვნული სამოქმედო გეგმების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი
შესაბამისი უწყებების კოორდინაცია და მონიტორინგი.
სახელმწიფო ოჯახში ძალადობის და/ან ქალთა მიმართ ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვასა და დახმარებას ახორციელებს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის (შემდგომში სახელმწიფო ფონდი) ფარგლებში
მოქმედი თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების ბაზაზე. სახელმწიფო
ფონდი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და მის სახელმწიფო
კონტროლს ახორცილებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.
51
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ოჯახში ძალადობის ან/და ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტზე ოპერატიული
რეაგირებისათვის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მსხვერპლის დაცვისა
და მოძალადის გარკვეული მოქმედებების შეზღუდვის უზრუნველსაყოფად
შესაძლებელია დროებითი ღონისძიების სახით გამოიცეს შემაკავებელი
ორდერი ან დამცავი ორდერი.

შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის
მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლის დაცვის
დროებითი ღონისძიებები. შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა 1 თვემდე
ვადით.
დამცავი ორდერი არის
პირველი
ინსტანციის
სასამართლოს
(მოსამართლის) მიერ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით
გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება მსხვერპლის დაცვის
დროებითი ღონისძიებები. დამცავი ორდერი გამოიცემა 6 თვემდე ვადით.
მოძალადის მიერ შემაკავებელი ან დამცავი ორდერით გათვალისწინებული
ვალდებულებების დარღვევა იწვევს საქართველოს სისხლის სამართლის
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

შემაკავებელი და დამცავი ორდერით გასათვალისწინებული საკითხები
• შემაკავებელი/დამცავი ორდერი, მსხვერპლის დაცვისა და
მოძალადის გარკვეული ქმედებების შეზღუდვის უზრუნველსაყოფად,
შეიძლება ითვალისწინებდეს:
• მოძალადის მსხვერპლის საცხოვრებელი სახლიდან გარიდების
საკითხს, მიუხედავად იმისა, იგი ამ სახლის მესაკუთრეა თუ არა;
• მსხვერპლის, მასზე დამოკიდებული პირის მოძალადისაგან
გარიდებას და მათ თავშესაფარში მოთავსების საკითხებს;
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• მოძალადისათვის თანასაკუთრებით ერთპიროვნულად სარგებლობის უფლების აკრძალვას;

II თავი - ბავშვთა ქორწინება

• მოძალადის არასრულწლოვნისაგან განცალკევების საკითხებს;

1. ბავშვთა / იძულებითი ქორწინების საზიანო პრაქტიკა

• მოძალადის მსხვერპლთან, მის სამსახურთან და სხვა იმ
ადგილებთან, სადაც მსხვერპლი იმყოფება, მიახლოების საკითხებს;

განმარტებები

• მოძალადისათვის ორდერის მოქმედების პერიოდში ან ორდერით
განსაზღვრულ პერიოდში იარაღით (მათ შორის, სამსახურებრივსაშტატო იარაღით) სარგებლობის უფლების შეზღუდვას ან
აკრძალვას, იარაღის შეძენის ან მის შეძენაზე ნებართვის ან
ლიცენზიის მოპოვების უფლების აკრძალვას და პირად საკუთრებაში
არსებული ან/და კუთვნილი იარაღის (მათ შორის, სამსახურებრივსაშტატო იარაღის) შენახვის ან დროებით ჩამორთმევის პირობებს;

საერთაშორისოდ აღიარებული განსაზღვრების მიხედვით, რომელიც
დადგენილია ბავშვის უფლებათა კონვენციით, ბავშვად ითვლება ყოველი
ადამიანი, ვისაც არ შესრულებია 18 წელი. საქართველოს კანონმდებლობაც
იზიარებს რა აღნიშნულ განმარტებას, ბავშვად მიიჩნევს 18 წლამდე ასაკის
ნებისმიერ ადამიანს.

• მოძალადის გაფრთხილებას ამ ორდერით გათვალისწინებული
მოთხოვნების
დარღვევის
შემთხვევაში
საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული პასუხისმგებლობის დაკისრების
შესახებ;

ბავშვთა ქორწინება გულისხმობს ორი ადამიანის ოფიციალურ
(რეგისტრირებულ) ან არაოფიციალურ კავშირს, რომელთაგან ერთ-ერთი
(ან ორივე) 18 წლამდე ასაკისაა, ანუ ჯერ არ შესრულებია 18 წელი.

• სხვა საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტაც აუცილებელია მსხვერპლის
უსაფრთხოებისათვის.
დამცავი ორდერი, შემაკავებელი ორდერისგან განსხვავებით, ასევე
შეიძლება ითვალისწინებდეს მოძალადის დამოკიდებულებებისა და
ქცევის კორექციისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელებასთან
დაკავშირებულ საკითხებს.
ყოველივე ზემოთ აღწერილი საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანს
წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულის და ქალთა
მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის გაზრდა, ამ
მიმართულებით საკანონმდებლო ნორმების დახვეწა და სახელმწიფო
პოლიტიკის გამკაცრება.
მიუხედავად
საკანონმდებლო
თუ
აღმასრულებელ
დონეზე
განხორციელებული
არაერთი
ცვლილებისა
და
მნიშვნელოვანი
ღონისძიებებისა, ოჯახში ძალადობა და ქალთა მიმართ ძალადობა
სახელმწიფოსთვის კვლავ რჩება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად.
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ბავშვი

ბავშვთა ქორწინება

იძულებითია ქორწინება, როცა ერთ-ერთი ან ორივე მეუღლე, მიუხედავად
ასაკისა, არ იძლევა თავისუფალ და გააზრებულ თანხმობას ქორწინებაზე.
ბავშვობის ასაკში ქორწინება შეიძლება იყოს იძულებითი (მაგალითად,
გარიგებით) ან ბავშვის (არასრულწლოვნის) გაუაზრებელი თანხმობით.
ამ დროს ხშირია შემთხვევა, როცა ბავშვთა ქორწინებას ხელს უწყობენ
მშობლები და ზემოქმედებას ახდენენ შვილებზე, ან მონაწილეობენ ოჯახში
ბავშვის მიმართ ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობაში ბავშვების
მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობის მიღების მიზნით. ნებისმიერ შემთხვევაში,
ბავშვთა ქორწინება წარმოადგენს ადამიანის უფლებების და კერძოდ,
ბავშვთა უფლებების სერიოზულ დარღვევას, რადგან ითვლება, რომ
ბავშვს, ასაკიდან გამომდინარე, არ შესწევს უნარი, მისცეს თავისუფალი,
გააზრებული და ინფორმირებული თანხმობა ქორწინებაზე. ბავშვობის
ასაკში ქორწინების შემთხვევაში არასწრულწლოვანი უმეტესწილად
გოგონაა.52
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ბავშვთა ქორწინების საზიანო პრაქტიკის გავრცელება
ბავშვთა ქორწინება ფართოდ გავრცელებული პრობლემაა მთელ
მსოფლიოში. ეს საზიანო პრაქტიკა დამახასიათებელია ყველა ტიპის
საზოგადოებისთვის, ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფებისთვის.53 თუმცა,
იმის გათვალისწინებით, რომ ბავშვთა ქორწინების ერთ-ერთი მთავარი
მამოძრავებელი ფაქტორი არის სიღარიბე და შეზღუდული შესაძლებლობები
მოზარდთა განვითარებისათვის, იგი უფრო მეტად გვხვდება დაბალი და
საშუალო შემოსავლის მქონე (განვითარებად) ქვეყნებში.
რაც შეეხება ბავშვთა ქორწინების საზიანო პრაქტიკის გავრცელებას
საქართველოში, ის გვხვდება როგორც ქალაქად, ასევე სოფლად.

როგორც არსებული მონაცემები მიუთითებს, ბავშვთა ქორწინების პრაქტიკა
და გარემოებები განსხვავდება ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიისა და
რეგიონების მიხედვით.55
ბავშვობის ასაკში ქორწინება განსხვავებულ გავლენას ახდენს ბიჭებსა
და გოგონებზე. თუმცა, გოგონებისთვის გაცილებით უფრო მძიმე შედეგები
მოაქვს და უარყოფით გავლენას ახდენს მათ ჯანმრთელობასა თუ შემდგომ
განვითარებაზე.
ბავშვობის ასაკში ქორწინების თანმდევი რისკები და უარყოფითი შედეგები
გოგონებისთვის შემდეგია:
• ქორწინებაში მყოფი მოზარდი გოგონები, როგორც წესი, ქმრის
მშობლებთან ერთად ცხოვრობენ და ხშირად მათზეა დაკისრებული
მათი ასაკისათვის შეუფერებლად მძიმე ტვირთი  როგორიცაა
ოჯახის წევრების (ოჯახის ავადმყოფი წევრის, ბავშვის, მოხუცის და
ა.შ.) მოვლა, საჭმლის მომზადება, სახლის მოვლა და მძიმე საოჯახო
საქმე.

2. ბავშვთა ქორწინების უარყოფითი შედეგები და გავლენა
მოზარდის ცხოვრებასა და ჯანმრთელობაზე
ბავშვთა ქორწინება მიიჩნევა ადამიანის უფლებების, და კერძოდ, ბავშვის
უფლებების სერიოზულ დარღვევად, რომელიც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის
გოგონების და ბიჭების სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას,
აფერხებს ბავშვის განვითარებას და უარყოფით გავლენას ახდენს ბავშვის
ჯანმრთელობასა და მომავალ ცხოვრებაზე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ბავშვობის ასაკში ქორწინება ადამიანს ართმევს არჩევანის უფლებას - თავად
მიიღოს თავისუფალი და გააზრებული გადაწყვეტილება და იძულებისა და
შიშის გარეშე აირჩიოს, ვისთან დაქორწინდეს და როდის.

• ორსულობა მოზარდობის ასაკში ზრდის როგორც დედის, ასევე
ახალშობილის ავადობის და სიკვდილის რისკებს. მოზარდობის
ასაკში ორსულობა საფრთხეს უქმნის გოგონების ჯანმრთელობას
და სიცოცხლეს, რადგან მათი ორგანიზმი ჯერ არ არის მზად
ორსულობისა და ბავშვის გაჩენისთვის. შესაბამისად, ორსულობის
და მშობიარობის დროს გართულებების რისკი მაღალია. მოზარდ
გოგონებში, ორგანიზმის უმწიფრობის გამო, ხშირია ნაადრევი
მშობიარობა, სამშობიარო ტრავმა და ინფიცირება, რაც შემდგომში
მათი ავადობის და უნარშეზღუდულობის მიზეზი შეიძლება გახდეს.
ორსულ მოზარდებს შორის უფრო მეტად არის გავრცელებული
ანემია, რაც რკინის მზარდი მოთხოვნილების შედეგია. მოზარდობის
ასაკში ორსულობასთან და მშობიარობასთან ასევე შეიძლება
დაკავშირებული იყოს ისეთი გართულებები, როგორიცაა ჩვილ
ბავშვთა სიკვდილობა/მკვდრადშობადობა, ახალშობილის დაბალი
წონა, ა.შ. 1519 წლის მოზარდ გოგონათა შორის მშობიარობის
გართულებების გამო გარდაცვალების ალბათობა ორჯერ უფრო

ბავშვთა ქორწინება სხვა ფაქტორებთან ერთად ასევე დაკავშირებულია
სიღარიბესთან და დაბალ სოციალურ სტატუსთან. იმ ოჯახებისთვის,
რომლებიც მატერიალური სიდუხჭირის ზღვარზე არიან, გოგონას ადრეული
ქორწინება მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან ერთგვარი გამოსავალიც
არის, ასეთ შემთხვევაში ისინი გოგონას ქორწინებას განიხილავენ როგორც
მისი „პატრონისთვის ჩაბარებას“ და მათი ოჯახიდან „ტვირთის მოხსნას.“
რიგ რეგიონებში, სოციალური ფონიდან გამომდინარე, ბავშვობის ასაკში
ქორწინება გოგონების არჩევანია, რადგან მათ განვითარების სხვა
პერსპექტივა არ გააჩნიათ.54
53
54
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https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions#what%20is%20child%20marriage
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება, UNFPA-ის გამოცემა, 2016 წ.

55

იქვე
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მეტია, ვიდრე 2024 წლის ასაკის ქალების შემთხვევაში, უფრო
ადრეულ ასაკში ორსულობის შემთხვევაში ეს რისკი კიდევ უფრო
იზრდება; ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით
(2017 წ.) გლობალურად, ორსულობის გართულებები 1519 წლის
გოგონათა სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზია. მოზარდ ასაკში
ორსულობა და დედობა განსაკუთრებით რთულია, რადგან ამ ასაკის
გოგონებს უჭირთ ბავშვისა და საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.
ქორწინებაში მყოფი მოზარდი გოგონები ასევე დაუცველები არიან
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებისგან (სგგ), მათ შორის,
აივ-ით დაინფიცირებისგან.
• ქორწინებაში მყოფი მოზარდი გოგონები ოჯახში ძალადობისა და
სექსუალური ზეწოლის გაზრდილი საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან,
რადგან ბავშვს ნაკლებად შესწევს უნარი, გაუმკლავდეს მოძალადეს
და თავი დააღწიოს ძალადობრივ ურთიერთობებს. მას თითქმის
არ შეუძლია საკუთარი უფლებების დაცვა და ადვოკატირება.
ასევე, ძალადობის გამოცდილების გამო ხშირია ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პრობლემა. ოჯახში ძალადობის გავრცელებული
ფორმებია: ფიზიკური ძალადობა (ცემა, ჯანმრთელობის დაზიანება,
ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს და ტანჯვას),
ფსიქოლოგიური ძალადობა (შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება),
ეკონომიკური ძალადობა, იძულება, სექსუალური ძალადობა.
• ბავშვობის ასაკში ქორწინება გოგონების მიერ სკოლის
მიტოვების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ქორწინების შემდეგ
მათი პასუხისმგებლობები საოჯახო საქმეებზე იზრდება, შედეგად
გოგონები იძულებულები არიან სწავლის პროცესი ან შეკვეცილი
ფორმით გააგრძელონ, ან სულაც შეწყვიტონ. უმაღლესი
განათლების მიღების შანსი, ამ შემთხვევაში, სულ უფრო მცირდება,
ბავშვის გაჩენის შემდეგ კი - პრაქტიკულად ქრება. ბავშვობის
ასაკში ქორწინება ხელს უშლის გოგონებს საკუთრი პოტენციალისა
და შესაძლებლობების ზრდაში/განვითარებაში და მომავალი

44

პერსპექტივების განსაზღვრაში. საქართველოში 18 წლის ასაკამდე
დაქორწინებულ ქალთა უმეტესობა ვერ ახერხებს საშუალო ან
უმაღლესი განათლების მიღებას. არასრულფასოვანი განათლება
აფერხებს გოგონების განვითარებას, არ უტოვებს მათ ფართო
არჩევანს და ართმევს მათ ცხოვრებისთვის საჭირო სახსრების
მოპოვების შესაძლებლობას.
• 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი ოფიციალურად ვერ შეძლებს
ქორწინების
დარეგისტრირებას.
აქედან
გამომდინარე,
დაურეგისტრირებელი ბავშვობის ასაკში ქორწინება გოგონებს
სამართლებრივი რეგულაციების მიღმა და მთელი რიგი სოციალური
გარანტიების გარეშე ტოვებს. მაგალითად, დაურეგისტრირებელი
კავშირისას არ არის დაცული ქალის ქონებრივი უფლება და
განქორწინების შემთხვევაში იგი ვერ მოითხოვს თანაცხოვრების
განმავლობაში შეძენილი ქონების წილს.
ამრიგად, ბავშვობის ასაკში ქორწინების უარყოფითი შედეგებია:
• საზოგადოებისგან იზოლაცია.
• ფსიქიკური და სოციალური სტრესი.
• ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ზეწოლის მომატებული
საფრთხე.
• ჯანმრთელობის პრობლემები.
• განათლების უფლების შეზღუდვა.
ბავშვთა ქორწინება უზარმაზარ უარყოფით გავლენას ახდენს ბავშვებზე და
შესაბამისად თემებზე/საზოგადოებებზე და ეკონომიკაზე, ხოლო ზარალი და
ზიანი გადადის თაობებზე.
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3. სტატისტიკა და მონაცემები ბავშვთა ქორწინების საზიანო
პრაქტიკის შესახებ
დღეს მსოფლიოში მცხოვრები 700 მილიონზე მეტი ქალი და გოგონა
დაქორწინებულია არასრულწლოვან ასაკში, ანუ 18 წლის ასაკს მიღწევამდე.
აქედან, დაახლოების 250 მილიონი კი ქორწინების მომენტში 15 წელს
მიუღწეველი იყო.56
სამწუხაროდ, ბავშვობის ასაკში ქორწინების საზიანო პრაქტიკა
საქართველოშიც მწვავე პრობლემას წარმოადგენს. არსებული მონაცემები
აჩვენებს, რომ საქართველოში მცხოვრები 20-24 წლის დაქორწინებული
ქალების 14%-მა 18 წლის შესრულებამდე იქორწინა, თუმცა, ეს მონაცემები
არასრულია.
საქართველოში გავრცელებულია როგორც ბავშვთა ქორწინების, ასევე
ნიშნობების პრაქტიკა.57 ბავშვთა ქორწინებას ადგილი აქვს როგორც
ქალაქად, ისევე სოფლად.
2016 წელს საქართველოს სახლახო დამცველის მიერ მომზადდა
სპეციალური ანგარიში - ადრეულ ასაკში ქორწინება: გამოწვევები
და გადაჭრის გზები (შემდგომში - ანგარიში), რომლის ფარგლებშიც
მოგროვდა ის მონაცემები, რომლებიც სხვადასხვა უწყებების კომპეტენციის
ფარგლებში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აღირიცხება. ანგარიშის
მიხედვით, 2015 წლის მონაცემებით, ბავშვის დაბადების მომენტისათვის
არასრულწლოვანი მშობელი დაფიქსირდა 1449 შემთხვევაში, 16-დან 18
წლამდე პირთა 611 რეგისტრირებული ქორწინების ფაქტს ჰქონდა ადგილი,
სადაც 95%-ის შემთხვევაში არასრულწლოვანი გოგო იყო. განსაკუთრებით
შემაშფოთებელია საბაზო საფეხურის დასრულებამდე სკოლის დატოვების
ფაქტები. 2015 წელს, ოჯახის შექმნის მიზეზით, სწავლა 13-დან 17 წლამდე
408 მოსწავლემ შეწყვიტა.58

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
57
საქართველოს სახალხო დამცველი სპეციალური ანგარიში - ადრეულ ასაკში ქორწინება: გამოწვევები
და გადაჭრის გზები, 2016 წ.
58
საქართველოს სახალხო დამცველი სპეციალური ანგარიში - ადრეულ ასაკში ქორწინება: გამოწვევები
და გადაჭრის გზები, 2016 წ.
56
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საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში მიუთითებს, რომ ადრეულ
ასაკში ქორწინების პრობლემის, მისი გადაჭრის გზებისა და არსებული
ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის დონე ძალიან დაბალია
საზოგადოებაში. გოგონებს არ აქვთ ინფორმაცია რეპროდუქციული
ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ.
2017 წელს საქართველოში ბავშვობის ასაკში ქორწინების საზიანო
პრაქტიკის საკითხებზე ჩატარებულმა კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ
• ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება გავრცელებული მოვლენაა
ქვეყნის მასშტაბით, დედაქალაქის - თბილისის - ჩათვლით;
• ბავშვობის ქორწინება არ არის დაკავშირებული მხოლოდ
ტრადიციებთან და ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებთან, როგორც
თავდაპირველად იყო მიჩნეული, იგი გავრცელებულია ქალაქად და
სოფლად;
• ბავშვობის ასაკში ქორწინება, ხშირად მოზარდების „თანხმობით“
ხდება; შესაბამისად, საზოგადოება ასეთ ქორწინებას იძულებად ამ
მიიჩნევს მაშინაც კი, როდესაც მოზარდებს სხვა არჩევანი, გარდა
ქორწინებისა, იშვიათად ეძლევათ;
რაც შეეხება ბავშვთა ქორწინების საზიანო პრაქტიკის გავრცელების
ხელშემწყობ ფაქტორებს საქართველოში, კვლევამ აჩვენა, რომ ასეთად
გვევლინება ეკონომიკური ფაქტორები - ეკონომიკური სიდუხჭირე,
დასაქმების შეზღუდული შესაძლებლობები, რაც გლობალურ დონეზეც
იგივეა და ისევ და ისევ სიღარიბეს უკავშირდება. საქართველოს მაგალითზე
ასევე გამოვლინდა საზოგადოებაში ღრმად გამჯდარი სტერეოტიპები
გოგონას და ბიჭის შესახებ, როგორიცაა უთანასწორო მიდგომა გოგონებისა
და ბიჭების მიმართ და ვაჟისათვის უპირატესობის მინიჭება; სოციალური
წნეხი - შედარებით მოწიფული ასაკის და ჯერ კიდევ დაუქორწინებელი
ახალგაზრდა ქალების მიმართ არასასურველი განწყობა; და სხვ.
აღსანიშნავია დადებითი ტენდენცია ბავშვთა ქორწინებების შემცირებასთან
დაკავშორებით -გლობალურ დონეზე, ბავშვთა ქორწინების მაჩვენებელი
ნელ-ნელა ეცემა. თუ 2000-იანი წლების დასაწყისში 3-დან 1 გოგონა (2024 წლის) აცხადებდა, რომ დაქორწინდა ბავშვობის ასაკში, 2017 წელს
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ეს მაჩვენებელი იყო 5-დან 1. ხოლო რაც შეეხება 15 წლამდე ასაკში
ქორწინებას, 11%-დან (2000 წელს) შემცირდა 5%-მდე (2017 წელი).59 ასევე,
2005 წლიდან კლების ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც: თუ 2005
წელს 20-24 წლის ასაკის გოგონებს შორის 17% იყო დაქორწინებული 18
წლამდე, 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 14%-მდე შემცირდა.
მიუხედავად ბავშვთა ქორწინებების შემცირებისა, აღნიშნული საზიანო
პრაქტიკა კვლავ გამოწვევად რჩება საქართველოსთვის. საქართველოს
სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად, კვლავ პრობლემას
წარმოადგენს ქორწინების მიზნით გოგონებისთვის თავისუფლების უკანონო
აღკვეთის შემთხვევები და არასრულწლოვანი გოგონების ნიშნობა60.

4. ეროვნული კანონმდებლობა და სახელმწიფო პოლიტიკა
ბავშვთა ქორწინების აღმოფხვრის მიმართულებით
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სრულწლოვანება დგება 18
წლის ასაკიდან, ანუ სრული ქმედუნარიანობა წარმოიშობა 18 წლის მიღწევის
შემდეგ. თვითონ ტერმინი „ქმედუნარიანობა“ აღნიშნავს ფიზიკური პირის
უნარს, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით შეიძინოს და
განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები.61
რაც შეეხება 18 წლამდე ასაკის ადამიანს, იგი, საქართველოს
კანონმდებლობის მიხედვით, ითვლება არასრულწლოვნად, რაც
იმას ნიშნავს, რომ მას სრული მოცულობით არ აქვს მინიჭებული იმის
უნარი, რომ შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და
მოვალეობები. ამდენად, ყოველი ადამიანი, რომელსაც არ მიუღწევია 18
წლის ასაკისთვის (სრულწლოვანება), მიიჩნევა ბავშვად. ხოლო ბავშვზე,
მის სრულწლოვანებამდე, მეურვეობა-მზრუნველობას ახორციელებს მისი
მშობელი/მშობლები ან კანონიერი წარმომადგენელი.
საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში საოჯახო-საქორწინო საკითხები
რეგულირდება სამოქალაქო კანონმდებლობით. კერძოდ, საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრულია, რომ ქორწინება დაიშვება 18 წლის
https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions#what%20is%20child%20marriage
იქვე, გვ.179
61
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 12.
59
60
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ასაკიდან. უნდა ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ ეროვნული კანონმდებლობით
18 წლამდე პირთა ქორწინების დასაშვებობის არანაირი გამონაკლისი
დადგენილი არ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში 18 წლამდე
პირთა ქორწინება აკრძალულია.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქორწინებისთვის
აუცილებელია ერთდროულად არსებობდეს ორი პირობა: დასაქორწინებელ
პირთა ასაკი (18 წლიდან) და დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა, ხოლო
ეს თანხმობა მიღებული უნდა იყოს თავისუფალი და გაცნობიერებული
ნების საფუძველზე. ქორწინება განმარტებულია, როგორც ოჯახის შექმნის
მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც
რეგისტრირებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში. მეუღლეთა
უფლება-მოვალეობები
წარმოიშობა
მხოლოდ
რეგისტრირებული
ქორწინებისას. საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა მეუღლეებს
შორის საოჯახო ურთიერთობებში ადგენს თანაბარ პირად და ქონებრივ
უფლებებს და აკისრებს მათ თანაბარ მოვალეობებს. სხვა უფლებებთან
ერთად, მათ აქვთ საოჯახო უფლება, რომელიც მოიცავს ასევე შვილების
აღზრდას, საკითხების ერთობლივად გადაწყვეტის, თანასაკუთრებაში
არსებული ქონების ურთიერთშეთანხმებით ფლობის, სარგებლობის
და განკარგვის უფლებას; თითოეულ მეუღლეს აქვს საქმიანობის და
პროფესიის თავისუფლად არჩევის და ასევე, საცხოვრებელი ადგილის (თუ
ეს არ ეწინააღმდეგება ოჯახის ინტერესებს) თავისუფლად არჩევის უფლება.
რაიმე პირდაპირი ან არაპირდაპირი უპირატესობის მინიჭება სოციალური
ან ქონებრივი მდგომარეობით, სქესის ნიშნით, ან სხვა გარემოებათა
მიხედვით წარმოადგენს დისკრიმინაციას, რაც დაუშვებელია და იკრძალება
კანონით.62
საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არეგულირებს და
ადგენს სისხლისამართლებრივ პასუხისმგებლობას მთელ რიგ საკითხებთან
დაკავშირებით, რაც პირდაპირ კავშირშია ბავშვობის ასაკში ქორწინებასთან.
კერძოდ, დანაშაულია:
საქართველოს სამოქალქო კოდექსის მიხედვით https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?
publication=105

62
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• ქორწინების (მათ შორის, არარეგისტრირებულის) იძულება. ხოლო
თუ იგი ჩადენილია წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის
მიმართ, დამამძიმებელი გარემოებაა და ისჯება თავისუფლების
აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.63
• გოგონას მოტაცება ცოლად მოყვანის მიზნით, რაც კვალიფიცირდება
პირის თავისუფლების უკანონო აღკვეთად და ისჯება თავისუფლების
აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე (სსკ 143-ე მუხლი).64
• 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან სრულწლოვნის (18 წლის
ასაკიდან) სქესობრივი კავშირი ანუ სექსუალური ხასიათის შეღწევა
და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ცხრა
წლამდე.65
საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის საფუძველზე შეიძლება
დავასკვნათ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ აღიარა ბავშვობის
ასაკში ქორწინების პრობლემა და მის აღმოსფხვრელად მკაცრი სისხლის
სამართლის პოლიტიკა შეიმუშავა. პრობლემის სწორად გააზრებისა და
აღიარებისთვის მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობის
გაზრდა, რადგან ამ საზიანო პრაქტიკის აღმოსაფხვრელად საჭიროა
საზოგადოების თითოეული წევრის ძალისხმევა.

III თავი - სახელმწიფო ზრუნვისა და მხარდაჭერის
მომსახურებები ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების კუთხით66
2006 წლის საქართველოს კანონმა „ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ გარდა ოჯახში
ძალადობის გამოვლენის, აღმოფხვრისა და პრევენციის სამართლებრივი
მექანიზმებისა, განსაზღვრა მსხვერპლთა დაცვის, დახმარებისა და
რეაბილიტაციის საფუძვლები და უზრუნველყო უწყებათაშორისი კოორდინაცია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
მიზნით. კანონის შესაბამისად, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს დაევალა მსხვერპლთა ფსიქოლოგიურსოციალური რეაბილიტაციის, იურიდიული და სამედიცინო დახმარების
მიზნით თავშესაფრების შექმნა 2008 წლისთვის. აღსანიშნავია, რომ
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის ასეთი სახელმწიფო თავშესაფარი
პირველად 2010 წელს გაიხსნა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და შვედეთის
მთავრობის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით. სახელმწიფო თავშესაფრები/კრიზისული ცენტრები ფუნქციონირებს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში.
რაც შეეხება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდს (შემდგომში
სახელმწიფო ფონდი), იგი არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და
მის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო. სახელმწიფო ფონდი67 შეიქმნა 2006 წელს და 2009
წლამდე მისი საქმიანობა მხოლოდ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ ბრძოლის, პრევენციის და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის
საკითხებს უკავშირდებოდა.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1501.
64
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 143.
65
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 140.
63
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აღნიშნული თავის მოსამზადებლად გამოვიყენეთ (ამონარიდები) „სახელმწიფო თავშესაფრის ან
კრიზისული ცენტრის მომსახურებით სარგებლობის შესახებ სახელმწიფო კონცეფცია“, კონცეფცია
შემუშავდა UNWOMEN-ის მხარდაჭერით 2019 წელს
67
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/98404?publication=0
66
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2009 წლიდან სახელმწიფო ფონდის საქმიანობის მანდატი გაფართოვდა
და დაემატა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის კომპონენტი68. 2013
წლის იანვრიდან სახელმწიფო ფონდი გახდა საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს უფლებამონაცვლე
(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთა და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების
შექმნა) და დაემატა ასევე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა
რეაბილიტაციისა და დახმარების კომპონენტი69. 2016 წლის ივლისიდან
ფონდის მომსახურებების მიმღებ პირთა წრეს დაემატა ოჯახში ძალადობის
სავარაუდო მსხვერპლი70. 2017 წლის ივნისიდან ფონდის მომსახურებები
გავრცელდა ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლებზე/დაზარალებულებზე/სავარაუდო მსხვერპლზე და მათზე დამოკიდებულ პირებზე71.
დღეის მდგომარეობით სახელმწიფო ფონდის მიზნებია:

სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში ფუნქციონირებს 5 თავშესაფარი და 5
კრიზისული ცენტრი, რომლებიც მხარდაჭერის მომსახურებებს აწვდიან იმ
პირებს (ბავშვებთან ერთად), რომლებმაც განიცადეს
• ოჯახში ძალადობა
• ქალთა მიმართ ძალადობა
• სექსუალური ხასიათის ძალადობა

• ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის, დაზარალებულთათვის კომპენსაციის გაცემა და მათი დაცვა, დახმარება
და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;

ბ) ბენეფიციართა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა;

• ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის
ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/104302?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1812036?publication=0
70
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3328021?publication=0
71
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3710521?publication=0
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თავშესაფრები/კრიზისული ცენტრები

თავშესაფრის და კრიზისული ცენტრის მიზნებია:

• სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა
დახმარება და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;

69

• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთა
და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების
პირობების შექმნა.

• ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის
ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა
და დახმარების მიზნით, სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის
ხელშეწყობა;

• ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;
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სავარაუდო მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის მომსახურებ(ებ)ით
უზრუნველყოფა;

• ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)

ა) თავშესაფრის ბენეფიციართათვის ადეკვატური, უსაფრთხო და დაცული
საცხოვრებელი (სადღეღამისო საცხოვრისი) გარემოს შექმნა;

გ) ბენეფიციართა ჯანმრთელობის დაცვის, ფსიქოლოგიურ-სოციალური
რეაბილიტაციის, ოჯახსა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
სახელმწიფო ფონდს თავშესაფრები აქვს თბილისში, გორში, ქუთაისში,
სიღნაღსა და ბათუმში. ხოლო კრიზისული ცენტრები აქვს თბილისში,
გორში, ქუთაისში, ოზურგეთსა და მარნეულში.
ყველა კრიზისული ცენტრი (გარდა თბილისის კრიზისული ცენტრის
სადღეღამისო საცხოვრისისა) წარმოადგენს დღის მომსახურების ცენტრს,
სადაც მომსახურებების მიღება შესაძლებელია ყოველდღე, შაბათ-კვირის
და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეების
გარდა, 09 საათიდან 18 საათამდე. კრიზისული ცენტრის მომსახურებით
სარგებლობა შეუძლია ძალადობაგანცდილ ადამიანს შვილებთან ერთად.
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სახელმწიფო ფონდი ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის
ან/და სექსუალური ხასიათის ძალადობის ან/და ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლს/დაზარალებულს/სავარაუდო მსხვერპლს (მასზე
დამოკიდებულ პირებთან ერთად) უზრუნველყოფს შემდეგი მომსახურებებით
თავშესაფრის ან კრიზისული ცენტრის ფარგლებში:
• ფსიქოლოგიურ-სოციალური დახმარებით/რეაბილიტაციით;

ბ.დ) ბენეფიციარმა წინასწარ უნდა გააფრთხილოს თავშესაფრის
ადმინისტრაცია, თუ იმყოფება სპეციალურ დიეტაზე ან არის ალერგიული;

• სამედიცინო მომსახურების ორგანიზებით/მიღებით;

გ) ჰიგიენის დაცვას;

• სამართლებრივი დახმარებით (მათ შორის, სასამართლო და
სამართალდამცავ ორგანოებში წარმომადგენლობით)
• საჭიროების შემთხვევაში, თარჯიმნის მომსახურებით;
• ოჯახსა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობით ან/და
სხვა სახის მომსახურებით;
• დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისით თავშესაფარში (მხოლოდ
მსხვერპლს/დაზარალებულს დამოკიდებულ პირებთან ერთად);
• დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისით თბილისის კრიზისულ
ცენტრში (სავარაუდო მსხვერპლს დამოკიდებულ პირებთან ერთად).
სადღეღამისო (24-საათიანი) საცხოვრისით უზრუნველყოფა გულისხმობს:
ა) ნორმალური არსებობისათვის შესაფერისი, უსაფრთხო საცხოვრებელი
ადგილით უზრუნველყოფას;
ბ) დღის განმავლობაში ოთხჯერად კვებას. კვების ორგანიზებისთვის:
ბ.ა) ყოველდღიური მენიუ უნდა განთავსდეს თვალსაჩინო ადგილას ყოველ
დილით;
ბ.ბ) საკვები უნდა მომზადდეს და საკვების მიღება უნდა მოხდეს მხოლოდ
სამზარეულოში/სასადილო ოთახში, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარს
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია სასადილოში საკვების
მიღება, უფლება აქვს საკვები მიიღოს საცხოვრებელ ოთახში;
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ბ.გ) ბენეფიციარს უფლება აქვს, საკუთარი სახსრებით თავად მოამზადოს
საჭმელი. ბენეფიციარის მიერ საჭმლის მომზადების შემთხვევაში,
აუცილებელია მის მიერვე იქნეს მოწესრიგებული (დასუფთავება-დალაგება)
სამზარეულო საჭმლის მომზადების შემდეგ;

დ) საჭიროების შემთხვევაში, სეზონისა და ასაკის შესაბამისი ტანსაცმლით
უზრუნველყოფას.
მომსახურების მიწოდებისას აკრძალულია ყოველგვარი დისკრიმინაცია
რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის,
დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი
მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური
კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის
მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის,
პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა რამ ნიშნით.
2010 წლიდან სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში ფუნქციონირებს
საკონსულტაციო ცხელი ხაზი 116 006. ცხელ ხაზზე კონსულტაციის მიღება
შესაძლებელია ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ ძალადობის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და სექსუალური ძალადობის საკითხებზე, ხოლო
ხელმისაწვდომობა, ქართული ენის გარდა, უზრუნველყოფილია დამატებით
7 უცხოურ ენაზე (ინგლისურ, რუსულ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ,
არაბულ და სპარსულ ენებზე).
სახელმწიფო ფონდის მომსახურებებზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე
იზრდება, რასაც მოწმობს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები:
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თავშესაფრებით სარგებლობის სტატისტიკა72:
2014 წელი - 114 ბენეფიციარი (მდედრ. - 48; მამრ. - 2; მსხვერპლზე
დამოკიდ.პირი 64);

თავშესაფრის სერვისით მოსარგებლე მსხვერპლების 2019 წლის 9 თვის
მონაცემები ასაკობრივ ჭრილში (აღნიშნული არ მოიცავს დამოკიდებული
პირების შესახებ მონაცემებს და ეხება მხოლოდ მსხვერპლებს (სულ 167))

2015 წელი - 188 ბენეფიციარი (მდედრ.- 68; მამრ. - 2; მსხვერპლზე დამოკიდ.
პირი 118);
2016 წელი - 260 ბენეფიციარი (მდედრ.-105;
დამოკიდ.პირი 149);

მამრ. - 6; მსხვერპლზე

20 31

<18 .
29

2017 წელი - 307 ბენეფიციარი (მდედ.-131; მამრ. - 14; მსხვერპლზე დამოკიდ.
პირი 162);

18-23 .

87
24-43 .
44+ .

2018 წელი - 412 ბენეფიციარი (მდედ. - 179; მამრ. - 9; მსხვერპლზე დამოკიდ.
პირი 224);
2019 წელი (სექტემბრის მდგომ.) - 319 ბენეფიციარი ( მდედრ. - 156; მამრ.
-11; მსხვერპლზე დამოკიდ. პირი 152);

2016 წელი -24 ბენეფიციარი

250
224
200

სავარაუდო მსხვერპლი - 10 (მდედრ. -9; მამრ. -1);
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კრიზისული ცენტრებით სარგებლობის სტატისტიკა73:

http://atipfund.gov.ge/res/docs/zaladobis-statistika-2018.pdf

სავარაუდო მსხვერპლზე დამოკიდებული პირი - 9;
მსხვერპლი/დაზარალებული - 5 (მდედრ.- 4 მამრ.-1).
2017 წელი - 122 ბენეფიციარი
(სავარაუდო მსხვერპლი - 58 (მდედრ. - 32; მამრ.- 3); სავარაუდო მსხვერპლზე
დამოკიდებული პირები - 21; სავარაუდო მსხვერპლი არასრუწლოვანი -2
(მდედრ. -1; მამრ.-1); მსხვერპლი/დაზარალებული - 64 (მდედ.-39; მამრ.-2),
1 ტრეფიკინგის მსხვერპლი; მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული
პირი -18; მსხვერპლი/დაზარალებული არასრუწლოვანი -4 (მდედ.-1; მამრ.3).
73

http://atipfund.gov.ge/res/docs/krizisulis-statistika-2018.pdf
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2018 წელი - 223 ბენეფიციარი
სავარაუდო მსხვერპლი/დაზარალებული - 64 (მდედ.-30; მამრ.-4)
სავარაუდო მსხვერპლზე დამოკიდებული პირი -30;
მსხვერპლი/დაზარალებული - 159 (მდედრ.-88; მამრ.-6);
მსხვერპლი/დაზარალებული არასრუწლოვანი 9 (მდედრ.-6; მამრ.-3);

კონსულტაციისა და დახმარების მიღება შესაძლებელია
საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე

მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი - 56.

116 006

2019 წელი (სექტემბრის მდგომ.) - 185 ბენეფიციარი
სავარაუდო მსხვერპლი -21 (მდედრ.-19; მამრ.-2);
სავარაუდო მსხვერპლზე დამოკიდებული პირი - 10;
მსხვერპლი/დაზარალებული - 90 ( მდედრ. -88; მამრ. - 2);
მსხვერპლი/დაზარალებული არასრულწლოვანი- 20 (მდედრ. -11; მამრ. -9);
მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი - 44

140

124

ცხელ ხაზზე კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია ოჯახში ძალადობის,
ქალთა მიმართ ძალადობის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და
სექსუალური ძალადობის საკითხებზე. კონსულტირება უზრუნველყოფილია
ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, თურქულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ, არაბულ
და სპარსულ ენებზე.
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