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ძალადობის

მსხვერპლსიცავს

„საქართველოს

კანონი

ქალთამიმართ

ძალადობისან/და

ოჯახშიძალადობის

აღკვეთის,ძალადობის

მსხვერპლთადაცვისადა

დახმარებისშესახებ“ 

l ეს კა ნო ნი სა ქარ თვე ლო ს  პარ ლა მენ ტმა   
მი იღო  2006  წლის  25  მა ი სს. მი სი თავ
და პირ ვე ლი სა ხელ წო დე ბა იყო კა ნო ნი 
„ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის  აღ კვე თის, ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და 
დახ მა რე ბის შე სა ხებ“

l ეს კა ნო ნი გან საზ ღვრავს სა ზო გა დო ებ რივ 
თუ პი რად ცხოვ რე ბა ში ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბი სათ ვის ან /და ოჯახ ში ძა ლა
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დო ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ქმე დე ბა თა 
ერ თობ ლი ო ბას, ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნი სა 
და აღ კვე თის სა მარ თლებ რივ და ორ გა ნი
ზა ცი ულ სა ფუძ ვლებს, აგ რეთ ვე მსხვერ
პლთა სო ცი ა ლუ რი და სა მარ თლებ რი ვი 
დაც ვი სა და დახ მა რე ბის გა რან ტი ებს.

l ეს კა ნო ნი, ამ კა ნო ნით დად გე ნილ თა ვი
სე ბუ რე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვრცელ
დე ბა ასე ვე იმ ურ თი ერ თო ბებ ზე, რომ ლე
ბი თაც ირ ღვე ვა არას რულ წლოვ ნის კონ
სტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე
ბე ბი უგუ ლე ბელ ყო ფით ან /და ფი ზი კუ რი, 
ფსი ქო ლო გი უ რი, ეკო ნო მი კუ რი, სექ სუ ა
ლუ რი ძა ლა დო ბით ან იძუ ლე ბით.
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რას გუ ლის ხმობს 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ? 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბა გუ ლის ხმობს ოჯა ხის ერ თი 
წევ რის მი ერ მე ო რის კონ სტი ტუ ცი უ რი უფ ლე
ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის დარ ღვე ვას უგუ
ლე ბელ ყო ფით ან /და ფი ზი კუ რი, ფსი ქო ლო გი
უ რი, ეკო ნო მი კუ რი, სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბით 
ან იძუ ლე ბით. 

რა არის ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბა?

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა გუ ლის ხმობს სა
ზო გა დო ებ რივ თუ პი რად ცხოვ რე ბა ში ქა ლე
ბის მი მართ გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ჩა დე ნი ლი 
ძა ლა დო ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ყვე ლა 
ქმე დე ბას, რო მელ თაც შე დე გად მოჰ ყვე ბა ან 
შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს ქა ლე ბის თვის ფი ზი კუ რი, 
ფსი ქო ლო გი უ რი ან სექ სუ ა ლუ რი ტან ჯვის ან 
ეკო ნო მი კუ რი ზი ა ნის მი ყე ნე ბა, მათ შო რის, 
ასე თი ქმე დე ბე ბის ჩა დე ნის მუ ქა რა, ქა ლე ბის 
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იძუ ლე ბა ან მათ თვის თა ვი სუფ ლე ბის თვით
ნე ბუ რი აღ კვე თა.

ვინ ით ვლე ბა 
ოჯა ხის წევ რად?

სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო
დექ სის მიზ ნე ბის თვის ოჯა ხის წევ რად ით
ვლე ბა: დე და, მა მა, პა პა, ბე ბი ა, მე უღ ლე, 
შვი ლი (გე რი), ნაშ ვი ლე ბი, მინ დო ბით აღ
საზ რდე ლი, მშვი ლე ბე ლი, მშვი ლებ ლის მე
უღ ლე, მინ დო ბით აღ მზრდე ლი (დე დო ბი ლი, 
მა მო ბი ლი), შვი ლიშ ვი ლი, და, ძმა, მე უღ ლის 
მშო ბე ლი, სი ძე, რძა ლი, ყო ფი ლი მე უღ ლე, 
არა რე გის ტრი რე ბულ ქორ წი ნე ბა ში მყო
ფი პი რი და მი სი ოჯა ხის წევ რი, მე ურ ვე, 
მზრუნ ვე ლი, მხარ დამ ჭე რი, აგ რეთ ვე ნე ბის
მი ე რი სხვა პი რე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად 
ეწე ვი ან ან ეწე ოდ ნენ ერ თი ან სა ო ჯა ხო მე
ურ ნე ო ბას.
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ძა ლა დო ბის 
რა ფორ მე ბი არ სე ბობს?

 ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა: 
ცე მა, წა მე ბა, ჯან მრთე ლო ბის და ზი ა ნე ბა, 
თა ვი სუფ ლე ბის უკა ნო ნო აღ კვე თა ან სხვა 
ისე თი მოქ მე დე ბა, რო მე ლიც იწ ვევს ფი ზი
კურ ტკი ვილს ან ტან ჯვას; ჯან მრთე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო
თხოვ ნე ბის და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბა, რაც იწ
ვევს ოჯა ხის წევ რის ჯან მრთე ლო ბის და ზი ა
ნე ბას ან სიკ ვდილს;

 ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა: 
შე უ რაცხ ყო ფა, შან ტა ჟი, დამ ცი რე ბა, მუ ქა რა 
ან სხვა ისე თი მოქ მე დე ბა, რო მე ლიც ადა მი ა
ნის პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის შე ლახ ვას იწ ვევს;

 ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბა: 
ქმე დე ბა, რო მე ლიც იწ ვევს საკ ვე ბით, სა
ცხოვ რე ბე ლი და ნორ მა ლუ რი გან ვი თა რე ბის 
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სხვა პი რო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის, სა კუთ
რე ბი სა და შრო მის უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბის, აგ რეთ ვე თა ნა სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ
ლი ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბი სა და კუთ ვნი ლი 
წი ლის გან კარ გვის უფ ლე ბით შეზ ღუდ ვას;

 სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა: 
სქე სობ რი ვი კავ  ში რი ძა ლა დო ბით, ძა ლა დო
ბის მუ ქა რით ან მსხვერ პლის უმ წე ო ბის გა
მო ყე ნე ბით; სქე სობ რი ვი კავ ში რი ან სექ სუ
ა ლუ რი ხა სი ა თის სხვაგ ვა რი მოქ მე დე ბა ან 
გარ ყვნი ლი ქმე დე ბა არას რულ წლოვ ნის მი
მართ;

 იძუ ლე ბა: 
ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი ან ფსი ქო ლო გი უ რი 
იძუ ლე ბა, შე ას რუ ლოს ან არ შე ას რუ ლოს 
მოქ მე დე ბა, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა, ან 
რომ ლის გან თა ვის შე კა ვე ბა, მი სი უფ ლე
ბა ა, ან სა კუ თარ თავ ზე გა ნი ცა დოს თა ვი სი 
ნე ბა სურ ვი ლის სა წი ნა აღ მდე გო ზე მოქ მე
დე ბა.
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 უგუ ლე ბელ ყო ფა: 
მშობ ლის ან /და კა ნო ნი ე რი წარ მო მად გენ
ლის მი ერ ბავ შვის ფი ზი კუ რი, ფსი ქო ლო გი
უ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბა, 
სა ბა ზი სო გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის შეზ ღუდ
ვა, საფ რთხი სა გან და უც ვე ლო ბა, და ბა დე ბის 
რე გის ტრა ცი ის, სა მე დი ცი ნო და სხვა მომ სა
ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი 
მოქ მე დე ბე ბის გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბა მა შინ, 
რო დე საც მშო ბელს ან /და კა ნო ნი ერ წარ მო
მად გე ნელს აქვს სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ა, შე
საძ ლებ ლო ბა და ხე ლიც მი უწ ვდე ბა შე სა ბა
მის მომ სა ხუ რე ბა ზე.

ვინ ით ვლე ბა 
მსხვერ პლად  ?

მსხვერ პლი არის ქა ლი, აგ რეთ ვე ოჯა ხის ნე
ბის მი ე რი წევ რი, რო მელ თა კონ სტი ტუ ცი უ
რი უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი და ირ ღვა 
უგუ ლე ბელ ყო ფით ან /და ფი ზი კუ რი, ფსი
ქო ლო გი უ რი, ეკო ნო მი კუ რი ან სექ სუ ა ლუ რი 



9

ძა ლა დო ბით ან იძუ ლე ბით და რომ ლებ საც 
მსხვერ პლის სტა ტუ სი გა ნუ საზ ღვრა სა
ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს 
შე სა ბა მის მა სამ სა ხურ მა, სა სა მარ თლო ორ
გა ნომ ან /და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა
შო რის კო მი სი ას თან არ სე ბულ მა ქალ თა მი
მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლის სტა ტუ სის გან მსაზ ღვრელ მა 
ჯგუფ მა (შემ დგომ − მსხვერ პლის იდენ ტი
ფი ცი რე ბის ჯგუ ფი). მსხვერ პლად მი იჩ ნე ვა 
აგ რეთ ვე არას რულ წლო ვა ნი, რომ ლის კა ნო
ნი ე რი ინ ტე რე სე ბი უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია და 
რო მელ საც მსხვერ პლის სტა ტუ სი გა ნუ საზ
ღვრა სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი
ნის ტროს შე სა ბა მის მა სამ სა ხურ მა, სა სა მარ
თლო ორ გა ნომ ან /და მსხვერ პლის იდენ ტი
ფი ცი რე ბის ჯგუფ მა. მსხვერ პლად მი იჩ ნე ვა 
აგ რეთ ვე არას რულ წლო ვა ნი, რო მე ლიც სა
მარ თლებ რი ვი აქ ტის ან სა მო ქა ლა ქო სა მარ
თლებ რი ვი გა რი გე ბის სა ფუძ ველ ზე ან მათ 
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გა რე შე ფაქ ტობ რი ვად იმ ყო ფე ბა/ ცხოვ რობს 
სხვა პა სუ ხის მგე ბელ პირ თან ან ნე ბის მი ერ 
სხვა პირ თან, რო მელ მაც და არ ღვია მი სი 
კონ სტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ
ლე ბე ბი უგუ ლე ბელ ყო ფით ან /და ფი ზი კუ რი, 
ფსი ქო ლო გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი ან ეკო ნო მი
კუ რი ძა ლა დო ბით ან იძუ ლე ბით, და რო მე
ლიც მო ძა ლა დის გან სო ცი ა ლურ მა მუ შაკ მა 
გა ნა ცალ კე ვა. მსხვერ პლად მი იჩ ნე ვა აგ რეთ
ვე ბავ შვი, რო მე ლიც ძა ლა დო ბის მოწ მე ა;
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა ვა რა უ დო მსხვერ პლი 
არის პი რი, რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ არის 
მსხვერ პლი და რო მე ლიც მსხვერ პლის სტა
ტუ სის გან საზ ღვრის მიზ ნით შე სა ბა მის სამ
სა ხურ ს/ორ გა ნოს /მსხვერ პლის იდენ ტი ფი ცი
რე ბის ჯგუფს მი მარ თავს.

ვინ ით ვლე ბა 
მო ძა ლა დედ   ?

ოჯა ხის წევ რი, რო მე ლიც არ ღვევს ოჯა ხის 
სხვა წევ რის კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბებ სა და 
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თა ვი სუფ ლე ბებს უგუ ლე ბელ ყო ფით ან /და 
ფი ზი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი 
ან ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბით ან იძუ ლე ბით. 
მო ძა ლა დედ მი იჩ ნე ვა აგ რეთ ვე ოჯა ხის წევ
რი ან ნე ბის მი ე რი სხვა პი რი, რო მე ლიც სა
ზო გა დო ებ რივ თუ პი რად ცხოვ რე ბა ში ქა ლის 
მი მართ გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ახორ ცი ე ლებს 
ფი ზი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ, სექ სუ ა ლურ ან 
ეკო ნო მი კურ ძა ლა დო ბას ან იძუ ლე ბას. მო
ძა ლა დედ მი იჩ ნე ვა აგ რეთ ვე სხვა პა სუ ხის
მგე ბე ლი პი რი ან ნე ბის მი ე რი სხვა პი რი, რო
მე ლიც არ ღვევს სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის ან 
სა მო ქა ლა ქო  სა მარ თლებ რი ვი გა რი გე ბის სა
ფუძ ველ ზე ან მათ გა რე შე მას თან ფაქ ტობ
რი ვად მყო ფი/ მცხოვ რე ბი არას რულ წლოვ ნის 
კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ
ლე ბებს უგუ ლე ბელ ყო ფით ან /და ფი ზი კუ რი, 
ფსი ქო ლო გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი ან ეკო ნო მი
კუ რი ძა ლა დო ბით ან იძუ ლე ბით.



ვის ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა 
და ვის აქვს შე სა ბა მი სი 
ორ გა ნო ე ბი სათ ვის ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტის შე ტყო ბი ნე ბის უფ ლე ბა ?

ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის შემ თხვე ვის გა მოვ ლე ნას და მას ზე 
შე სა ბა მის რე ა გი რე ბას უზ რუნ ველ ყო ფენ სა
მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი და სა სა მარ თლო 
ორ გა ნო ე ბი, აგ რეთ ვე ამ კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
წე სით − მსხვერ პლის იდენ ტი ფი ცი რე ბის ჯგუ
ფი. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის ფაქ ტის პირ ვე ლა დი იდენ ტი ფი კა
ცი ის და მას ზე რე ა გი რე ბის მიზ ნით შე სა ბა მი
სი ორ გა ნო ე ბი სად მი მი მარ თვის ვალ დე ბუ ლე
ბა აკის რი ათ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, 
არას რულ წლო ვან თა შემ თხვე ვა ში − აგ რეთ ვე 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა აღ მზრდე ლო და
წე სე ბუ ლე ბე ბის, სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი
დი უ ლი პი რის − სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტოს, მე ურ ვე ო ბი სა და მზრუნ ვე ლო ბის 
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ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სილ თა ნამ შრომ ლებს და 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის
წი ნე ბულ სხვა სუ ბი ექ ტებს.

ვის აქვს ქალ თა მი მართ ან /და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვა ში 
სა სა მარ თლოს თვის 
მი მარ თვის უფ ლე ბა ?

ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში სა სა მარ თლოს თვის 
მი მარ თვის უფ ლე ბა აქვს: მსხვერპლს/სა ვა
რა უ დო მსხვერპლს და მი სი ოჯა ხის წევრს, 
ხო ლო არას რულ წლოვ ნის მი მართ ძა ლა დო
ბის შემ თხვე ვა ში – აგ რეთ ვე მე ურ ვე ო ბი სა და 
მზრუნ ვე ლო ბის ორ გა ნოს. ასე ვე, ქალ თა მი
მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შემ თხვე ვა ში სა სა მარ თლო სათ ვის მხო ლოდ 
მსხვერ პლის თან ხმო ბით მი მარ თვის უფ ლე ბა 
აქვს პირს, რო მე ლიც მსხვერპლს სა მე დი ცი
ნო, იუ რი დი ულ, ფსი ქო ლო გი ურ დახ მა რე ბას 
უწევს.
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რა სა ხის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
მე ქა ნიზ მე ბი გა მო ი ყე ნე ბა 
ქალ თა მი მართ ან /და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
გა მოვ ლე ნი სა და 
აღ კვე თის მიზ ნით ?

სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი გა
მო ი ყე ნე ბა შემ თხვე ვებ ში, რომ ლე ბიც შე ი ცა
ვენ სის ხლის სა მარ თლის და ნა შა უ ლის ისეთ 
ნიშ ნებს, რო გო რი ცა ა: გან ზრახ მკვლე ლო ბა, 
სხე უ ლის გან ზრახ მძი მე და ზი ა ნე ბა; გა უ პა
ტი უ რე ბა; თა ვი სუფ ლე ბის უკა ნო ნო აღ კვე
თა; ცე მა ან სხვაგ ვა რი ძა ლა დო ბა, რო მელ
მაც გა მო იწ ვია ჯან მრთე ლო ბის სე რი ო ზუ ლი 
მოშ ლა ან შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბის მნიშ ვნე ლო
ვა ნი დაქ ვე ი თე ბა ან და კარ გვა და სხვა ამ
გვა რი; ასე ვე გან საზ ღვრუ ლია სის ხლის სა
მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა დამ ცა ვი 
ან შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რით გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი მო თხოვ ნე ბის ან /და პი რო ბე ბის შე უს
რუ ლებ ლო ბი სათ ვის.
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რა სა ხის სა მო ქა ლა ქო 
სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი 
გა მო ი ყე ნე ბა ქალ თა მი მართ 
ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
გა მოვ ლე ნი სა და 
აღ კვე თის მიზ ნით ?

ქალ თა მი მართ ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის დროს 
მსხვერპლს შე უძ ლია ისარ გებ ლოს სა მო ქა ლა ქო 
სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბით და მო ი თხო ვოს 
ძა ლა დო ბის შე დე გად მო ძა ლა დის მი ერ მსხვერ
პლის თვის მი ყე ნე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი და არა
მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა.

რა სპე ცი ფი კუ რი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი გა მო ი ყე ნე ბა 
ქალ თა მი მართ ან /და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა გან 
არას რულ წლოვ ნის და სა ცა ვად ?

არას რულ წლოვ ნის მი მართ ძა ლა დო ბის კვა
ლის არ სე ბო ბი სას სა სა მარ თლო უფ ლე ბა მო
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სი ლია დრო ე ბი თი ღო ნის ძი ე ბის სა ხით მო
ძა ლა დე მშობ ლი სა გან /მშობ ლე ბი სა გან არა  
ს რულ წლო ვა ნი გა ნა ცალ კე ვოს. არას რულ
წლოვ ნის წარ მო მად გენ ლის უფ ლე ბის სა
კი თხის გან ხილ ვი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
უნ და იქ ნეს ის გა რე მო ე ბა, რომ მო ძა ლა დე 
მშობ ლი სათ ვის წარ მო მად გენ ლის უფ ლე ბის 
და ტო ვე ბა სა ზი ა ნოა არას რულ წლოვ ნის ინ
ტე რე სე ბი სათ ვის. და უშ ვე ბე ლია მშობ ლე
ბი სათ ვის არას რულ წლო ვან ზე ერ თობ ლი ვი 
მე ურ ვე ო ბის და ტო ვე ბა, თუ არ სე ბობს მის 
მი მართ ერ თერ თი მშობ ლის მხრი დან ძა ლა
დო ბის სა ფუძ ვლი ა ნი ვა რა უ დი.
არას რულ წლო ვანს 14 წლის ასა კი დან უფ
ლე ბა აქვს, მი მარ თოს სა სა მარ თლოს თა ვი
სი უფ ლე ბე ბი სა და კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის 
და სა ცა ვად. ამ შემ თხვე ვა ში სა სა მარ თლო 
ნიშ ნავს საპ რო ცე სო წარ მო მად გე ნელს და გა
ნი ხი ლავს საქ მეს. არას რულ წლო ვან მო სარ
ჩე ლეს უფ ლე ბა აქვს, არ და ე თან ხმოს თა ვის 
საპ რო ცე სო წარ მო მად გე ნელს და თვი თონ 
და იც ვას თა ვი.
არას რულ წლოვ ნის (ბავ შვის) მი მართ ოჯახ ში 
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ძა ლა დო ბის ფაქ ტის გა მოვ ლე ნის (პირ ვე ლა
დი იდენ ტი ფი კა ცი ის) და მას ზე რე ა გი რე ბის 
მიზ ნით შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბი სათ ვის მი მარ
თვის ვალ დე ბუ ლე ბა აკის რი ათ: სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბას, სას წავ ლო და სა აღ მზრდე
ლო და წე სე ბუ ლე ბებს, სა ჯა რო სა მარ თლის 
იუ რი დი ულ პირს − სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტოს, მე ურ ვე ო ბი სა და მზრუნ
ვე ლო ბის ორ გა ნოს და მათ უფ ლე ბა მო სილ 
თა ნამ შრომ ლებს, აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ბავ
შვთა დაც ვის მი მარ თვი ა ნო ბის (რე ფე რი რე
ბის) პრო ცე დუ რებ ში ჩარ თულ სხვა შე სა ბა
მის და წე სე ბუ ლე ბებს და მათ უფ ლე ბა მო სილ 
თა ნამ შრომ ლებს.

მო ძა ლა დი სა გან 
მსხვერ პლის
გან რი დე ბის რა 
სა შუ ა ლე ბე ბი არ სე ბობს ?

ქალ თა მი მართ ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთათ ვის სა ხელ მწი ფოს მი ერ უზ
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რუნ ველ ყო ფი ლია სა ხელ მწი ფო თავ შე სა ფა
რი, სა დაც ხდე ბა მსხვერ პლის ფსი ქო ლო გი
ურ –სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ა, იუ რი დი უ
ლი და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა.
არ სე ბობს  კრი ზი სუ ლი ცენ ტრი – ოჯახ
ში ძა ლა დო ბის სა ვა რა უ დო მსხვერ პლთა და 
მსხვერ პლთა დრო ე ბი თი გან თავ სე ბის ად გი
ლი, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა ფსი ქო ლო გი ურ –
სო ცი ა ლურ რე ა ბი ლი ტა ცი ას, პირ ვე ლად და 
გა და უ დე ბელ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა სა და 
სა მარ თლებ რივ დახ მა რე ბას.
ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია მსხვერ პლის სა ცხოვ
რე ბელ ად გილ ზე დრო ე ბით დარ ჩე ნა და მო
ძა ლა დის გან რი დე ბა ამ სა ცხოვ რებ ლის გან 
იმ შემ თხვე ვა შიც, რო დე საც სა ცხოვ რე ბე ლი 
მო ძა ლა დის სა კუთ რე ბა ა. 

რა არის 
დამ ცა ვი ორ დე რი ? 

დამცავი ორდერი არის პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის 
სა სა მარ თლოს (მო სა მარ თლის) მი ერ ად მი
ნის ტრა ცი უ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბის წე სით 
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გა მო ცე მუ ლი აქ ტი, რომ ლი თაც, ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში, გა ნი საზ ღვრე ბა ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვის დრო ე ბი თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი. ძა ლა დო ბის ჩამ დე ნი პი რის 
მი მართ სის ხლის  სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ
მე ბის გა მო ყე ნე ბა არ აფერ ხებს მსხვერ პლის 
დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად დამ ცა ვი ორ დე
რის გა მო ცე მას.

რა არის 
შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი?

შემაკავებელი ორდერი არის პო ლი ცი ის უფ
ლე ბა მო სი ლი თა ნამ შრომ ლის მი ერ გა მო
ცე მუ ლი აქ ტი, რომ ლი თაც გა ნი საზ ღვრე ბა 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში მსხვერ პლის დაც
ვის დრო ე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი და რო მე ლიც 
ამოქ მედ დე ბა გა მო ცე მის თა ნა ვე. იგი 24 სა
ა თის გან მავ ლო ბა ში ეგ ზავ ნე ბა/ ჰბარ დე ბა 
მსხვერ პლსა და მო ძა ლა დეს, ხო ლო შე მა კა ვე
ბე ლი ორ დე რის ერ თი ეგ ზემ პლა რი რჩე ბა მის 
გა მომ ცემ ორ გა ნო ში.
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რა გან სხვა ვე ბაა შე მა კა ვე ბელ 
და დამ ცავ ორ დე რებს შო რის ?

შე მა კა ვე ბელ ორ დერს გა მოს ცემს პო ლი ცი
ის თა ნამ შრო მე ლი, უშუ ა ლოდ ფაქ ტზე რე
ა გი რე ბის დროს (კონ კრე ტუ ლი ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტის დროს პო ლი ცი ის გა მო ძა ხე ბი სას) და 
იგი და უ ყოვ ნებ ლივ შე დის ძა ლა ში. შე მა კა ვე
ბე ლი ორ დე რის ას ლი, ასე ვე და უ ყოვ ნებ ლივ 
ეგ ზავ ნე ბა: სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე
თა სა მი ნის ტროს ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნოს 
შე სა ბა მის სა უბ ნო სამ სა ხურს მსხვერ პლის 
სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ ვით, შე მა
კა ვე ბე ლი ორ დე რით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
მო თხოვ ნე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ
ღვე ვა ზე რე ა გი რე ბის მიზ ნით, სა ინ ფორ მა
ცი ო ა ნა ლი ტი კურ დე პარ ტა მენტს, შე სა ბა მი
სი ინ ფორ მა ცი ის სა თა ნა დო ელექ ტრო ნულ 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში აღ რიცხ ვის, სა მარ თალ
დარ ღვე ვებ ზე სწრა ფი და ეფექ ტი ა ნი რე ა
გი რე ბი სა და სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
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წარ მო ე ბის მიზ ნით და სა ჯა რო სა მარ თლის 
იუ რი დი ულ პირს – სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს, თუ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი ია რაღ
თან და კავ ში რე ბულ სა კი თხებს შე ე ხე ბა; ასე
ვე მე ურ ვე ო ბი სა და მზრუნ ვე ლო ბის შე სა ბა
მის ად გი ლობ რივ ორ გა ნოს, თუ შე მა კა ვე ბე
ლი ორ დე რით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კი თხი 
არას რულ წლო ვანს შე ე ხე ბა. მსხვერ პლმა ან 
მო ძა ლა დემ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი შე იძ ლე
ბა გა ა სა ჩივ როს მის თვის ამ ორ დე რის გა და
ცე მი დან /ჩა ბა რე ბი დან 3 დღის ვა და ში.
დამ ცავ ორ დერს გა მოს ცემს სა სა მარ თლო 
და ამი სათ ვის სა ჭი როა სა სა მარ თლო სათ
ვის გან ცხა დე ბით მი მარ თვა. სა სა მარ თლო, 
უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის გან ცხა დე ბის მი ღე
ბი დან, 10 დღის ვა და ში გა ნი ხი ლავს და გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს დამ ცა ვი ორ დე რის 
გა მო ცე მის, გა უქ მე ბის, მოქ მე დე ბის გაგ რძე
ლე ბის ან გა მო ცე მა ზე უა რის თქმის შე სა ხებ.
კა ნო ნის თა ნახ მად, დამ ცა ვი ორ დე
რის გა მო ცე მის მო თხოვ ნის უფ ლე ბა აქვს 
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მსხვერპლს, აგ რეთ ვე მი სი ოჯა ხის წევრს ან 
პირს, მსხვერ პლის თან ხმო ბით, რო მე ლიც 
მსხვერპლს სა მე დი ცი ნო, იუ რი დი ულ, ფსი
ქო ლო გი ურ დახ მა რე ბას უწევს. აღ ნიშ ნუ ლის 
თა ო ბა ზე ხსე ნე ბულ მა პი რებ მა გან ცხა დე ბით 
უნ და მი მარ თონ სა სა მარ თლოს.

რა ვა დით გა მო ი ცე მა 
შე მა კა ვე ბე ლი და 
დამ ცა ვი ორ დე რე ბი ?

შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი გა მო ი ცე მა 1 თვემ დე 
ვა დით.
დამ ცა ვი ორ დე რი გა მო ი ცე მა 6 თვემ დე ვა
დით. მი სი მოქ მე დე ბის კონ კრე ტულ ვა დას 
გან საზ ღვრავს სა სა მარ თლო.
დამ ცა ვი ორ დე რის მოქ მე დე ბის ვა დის გაგ
რძე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია ორ დე რის მოქ მე დე
ბის პე რი ოდ ში და და მა ტე ბით – არა უმე ტეს 
3 თვი სა, თუ არ სე ბობს საფ რთხე მსხვერ
პლის ან ოჯა ხის სხვა წევ რის მი მართ.
მხა რე თა შე რი გე ბი სას მათ მი ერ სა სა მარ თლო
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სათ ვის /პო ლი ცი ის უფ ლე ბა მო სი ლი თა ნამ
შრომ ლი სათ ვის ერ თობ ლი ვი მი მარ თვის სა ფუძ
ველ ზე დამ ცა ვი და შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის 
მოქ მე დე ბა შე იძ ლე ბა გა უქ მდეს მო სა მარ თლის /
პო ლი ცი ის უფ ლე ბა მო სი ლი თა ნამ შრომ ლის შე
სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, საქ მის გა რე მო ე
ბე ბის ყო ველ მხრი ვი და სრულ ყო ფი ლი შეს წავ
ლის შე დე გად, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე
საც ჯერ კი დევ არ სე ბობს მსხვერ პლის ან მი სი 
ოჯა ხის სხვა წევ რის მი მართ ძა ლა დო ბის ჩა დე
ნის საფ რთხე, აგ რეთ ვე თუ მსხვერ პლი სა და 
მო ძა ლა დის შე რი გე ბა არ აფერ ხებს დამ ცა ვი 
და შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის გა მო ცე მას და არ 
იწ ვევს დამ ცა ვი და შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის 
მოქ მე დე ბის გა უქ მე ბას, თუ ჯერ კი დევ არ სე
ბობს მსხვერ პლის ან მი სი ოჯა ხის სხვა წევ
რის მი მართ ძა ლა დო ბის ჩა დე ნის საფ რთხე ან 
ქა ლის მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის ფაქ ტი ეწი ნა აღ მდე გე ბა მსხვერ პლის 
ოჯა ხის სხვა წევ რთა (გან სა კუთ რე ბით არას
რულ წლოვ ნის) ინ ტე რე სებს.
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რა სა ხის დახ მა რე ბი თა და 
უფ ლე ბე ბით შე იძ ლე ბა 
ისარ გებ ლოს მსხვერ პლმა ? 

•	 მი მარ თოს შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო ორ გა
ნოს დამ ცა ვი ან შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის 
გა მო ცე მის მო თხოვ ნით, ხო ლო გა მო ცე
მუ ლი დამ ცა ვი ან შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის 
პი რო ბე ბის დარ ღვე ვი სას − მას ზე რე ა გი
რე ბის მო თხოვ ნით;

•	 მი მარ თოს შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის ფაქ ტის სიმ ძი მის გათ ვა ლის წი
ნე ბით ან გა მო ცე მუ ლი დამ ცა ვი და შე მა კა
ვე ბე ლი ორ დე რე ბის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვის 
შემ თხვე ვა ში, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნი სა და 
აღ კვე თი სათ ვის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბის მო თხოვ ნით;

•	 მი მარ თოს შე სა ბა მის სა სა მარ თლო ორ
გა ნოს ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და 
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ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შე დე გად მის თვის მი
ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის მო ძა ლა დის მი ერ ანაზ
ღა უ რე ბის მო თხოვ ნით;

•	 ისარ გებ ლოს თავ შე საფ რით /კრი ზი სუ ლი 
ცენ ტრით და იქ არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე
ბით;

•	 თავ შე სა ფარ ში/ კრი ზი სულ ცენ ტრში გან
თავ სე ბი სას ისარ გებ ლოს უფა სო სა მარ
თლებ რი ვი კონ სულ ტა ცი ით, უფა სო პირ
ვე ლა დი და გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბით და ფსი ქო ლო გი უ რი დახ
მა რე ბით;

•	 თავ შე სა ფარ ში/ კრი ზი სულ ცენ ტრ ში ყოფ
ნი სას ისარ გებ ლოს შრო მი თი ურ თი ერ თო
ბის შე ჩე რე ბის უფ ლე ბით. მი სი შე ჩე რე ბის 
ვა და არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს წე ლი წად ში 
30 კა ლენ და რულ დღეს;

•	 მი მარ თოს შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო ორ გა
ნოს სა ქარ თვე ლო ში ყოფ ნი სათ ვის დრო ე
ბი თი ბი ნად რო ბის ნე ბარ თვის მი სა ღე ბად, 
თუ იგი უცხო ე ლი ან მო ქა ლა ქე ო ბის არ
მქო ნე პი რი ა;
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•	 „ი უ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის შე სა ხებ“ სა
ქარ თვე ლოს კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით 
ისარ გებ ლოს იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბით სა
ხელ მწი ფოს ხარ ჯზე.

რა უფ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა 
შე ეზ ღუ დოს მო ძა ლა დეს 
დამ ცა ვი ორ დე რის გა მო ცე მით ?

•	 მსხვერ პლთან ან მი სი დაც ვის ქვეშ მყოფ 
პირ თან მი ახ ლო ე ბა;

•	 თა ნა სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის 
გან კარ გვა;

•	 არას რულ წლო ვან თან ურ თი ერ თო ბა;
•	 ია რა ღის შე ძე ნა, შე ძე ნა ზე ნე ბარ თვის მო

პო ვე ბა, მათ შო რის სამ სა ხუ რებ რი ვი საშ
ტა ტო ია რა ღით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა.

 შე საძ ლო ა, ორ დე რის გა მო ცე მი სას ერ
თდრო უ ლად დად გეს ყვე ლა სა ხის შეზ
ღუდ ვა.
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რო გორ ნა წილ დე ბა 
მე უღ ლე თა თან ასა კუთ რე ბა 
გან ქორ წი ნე ბის შემ დეგ       ?

ქორ წი ნე ბის პე რი ოდ ში შე ძე ნი ლი ქო ნე ბა 
გან ქორ წი ნე ბის შემ თხვე ვა ში მე უღ ლე ებს შო
რის თა ნაბ რად ნა წილ დე ბა. ეს წე სი ძა ლა შია 
იმის მი უ ხე და ვად, კონ კრე ტუ ლი ნივ თი თუ 
სხვა რამ ქმარ მა შე ი ძი ნა თუ ცოლ მა, ერ თ 
ერ თი მათ გა ნი მუ შა ობს თუ ორი ვე და ა.შ. 
არ სე ბობს ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი  თა ნა
სა კუთ რე ბა ში არ შე დის მხო ლოდ ერ თერ თი 
მე უღ ლის მი ერ მემ კვიდ რე ო ბით ან ჩუ ქე ბის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი ქო ნე ბა.
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სა ჭი რო ნომ რე ბი:

112  

116 006  

1481 

(431) 27 13 68  
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 

კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 

ფონ დი „სო ხუ მი“

გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის 

ერ თი ა ნი ნო მე რი

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 

ცხე ლი ხა ზი

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 

ცხე ლი ხა ზი
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ფონ დი „სო ხუ მის“ 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბი 

და მო ბი ლი ზა ტო რე ბი:

ქუ თა ი სის 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი 
ლე ლა შენ გე ლია 579 93 28 28

წყალ ტუ ბოს 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი 

ზა ი რა კო პა ლი ა ნი   597 54 92 92

ხო ნის 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი
ილო ნა ნა ჭყე ბია  579 70 84 84

მა ია მან და რია 571 85 42 42
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თერ ჯო ლის 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი 

რუ სუ დან კოვ ზი რი ძე  571 50 47 27

ლან ჩხუ თის 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი 
ნო ნა მურ ვა ნი ძე  571 59 29 92 

ოზურ გე თის 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი

ლე ლა ნაც ვა ლა ძე  568 18 34 20

ფა ხუ ლა ნის 
(წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი)
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი

მა რი კა მეგ რე ლი ძე  571 23 13 37
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ფო თის 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი
ნე ლი უნ გი ა ძე   597 89 25 25

იამ ზე გორ გო ტა ძე  571 50 70 97 

სე ნა კის 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი
დი ნა გე ორ გა ძე   571 85 39 39

ვე რო ნი კა ქო ბა ლია  579 27 94 94

ხურ ჩა/ კო კის 
(ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრი 
და ლი ლა ჩი ქა ვა  574 96 27 27

ნო ნა ბუ კი ა თო რია  571 76 48 48



��

dhwtklt,f eafcjl

lfb,tzlf uthvfybbc mhbcnbfyekb ufy-
dbsfht,bc cfvcf[ehbc (EED) abyfyce-
hb v[fhlfzthbs

reknehek-/evfybnfhekb ajylb @cj[evb#

vbcfvfhsb| m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6
ntk| 7 29 02  afmcb| 7 13 68

tkajcnf| woman@fundsokhumi.ge
dt,udthlb| www.fundsokhumi.ge

lfb,tzlf igc @v<v-gjkbuhfaib#
m+ mesfbcb= othtskbc 186

vbcfvfhsb|
m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| 27 13 68 

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge
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ძალადობას!!!
STOP

ძალადობას!!!
STOP

ძალადობას!!!
STOP


