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  თავიI

  შესავალინაწილი

1.1. ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლო ბა და არ სი

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მას თან ყვე
ლა ზე ხში რი, თით ქმის ყო ველ დღი უ რი, შე ხე ბა ში ნა გან საქ მე თა 
სა მი ნის ტროს (შემ დეგ ში სა მი ნის ტრო, ან შსს) აქვს. ამ უწყე
ბის თა ნამ შრომ ლე ბი, ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე, პირ ვე ლე
ბი გა დი ან შემ თხვე ვის ად გილ ზე და უშუ ა ლოდ ურ თი ერ თო ბენ 
რო გორც მსხვერ პლთან, ასე ვე მო ძა ლა დეს თან. ქალ თა მი მართ 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბი სა და ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს თვის ერ თერ
თი პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხი ა. სა მი ნის ტრო სხვა უწყე ბებ თან, 
სა ერ თა შო რი სო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ
თად აქ ტი უ რად მუ შა ობს ამ პრობ ლე მის გა და საწყ ვე ტად.1 

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბა, მთე ლი მსოფ ლი ოს 
მსგავ სად, ერ თ–ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მაა სა
ქარ თვე ლო ში. სულ უფ რო მე ტი მსხვერ პლი მი მარ თავს სა
მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს და არ უშინ დე ბა, ძა ლა დო ბას და
არ ქვას სა ხე ლი. ეს გა მოწ ვე უ ლი ა, მათ შო რის, სა ზო გა დო ე ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბით, სა ხელ მწი ფო სერ ვი სებ ზე ხელ მისა
წვდო მო ბის გაზ რდით. შსსს მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტის
ტი კის მი ხედ ვით, 2018 წლის 6 თვე ში გა მო ცე მუ ლი შე მა კა ვე
ბე ლი ორ დე რე ბის რა ო დე ნო ბა (3292) ორ ჯერ აღე მა ტე ბო და 
მთე ლი 2017 წლის მო ნა ცემს. ასე ვე გა მო ძი ე ბა და ი წყო ოჯა ხუ
რი და ნა შა უ ლის 2804 ფაქ ტზე, ხო ლო სის ხლის სა მარ თლებ რი
ვი დევ ნა  1933 პი რის მი მართ, რაც წი ნა წლის მთლი ან მო ნა
1 ოჯახში ძალადობა https://police.ge/ge/projects/odjakhshidzaladoba
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ცემს უტოლ დე ბა.2 სულ 2018 წელს შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის 
რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც და ამ ტკი ცა სა სა მარ თლომ, 7646 იყო. 
სა მი ნის ტროს ინ ფორ მა ცი ით, 2018 წელს ადევ ნე ბის მუხ ლით 
გა მო ძი ე ბა და ი წყო 126 სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ზე.3 2019 
წელს, 14 აპ რი ლის მდგო მა რე ო ბით, პო ლი ცი ის მი ერ გა მო ცე
მუ ლია 2727 შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი.4 

აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი ჯერ კი დევ სრუ ლად არ ასა ხავს 
ქალ თა მი მართ სხვა დას ხვა ტი პის ძა ლა დო ბის მას შტა ბუ რო ბას. 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის შე სა ხებ ახა ლი ეროვ ნუ ლი კვლე
ვის მი ხედ ვით, რო მე ლიც 2018 წელს გა მოქ ვეყ ნდა, ჩვენს ქვე
ყა ნა ში ოჯახ ში ძა ლა დო ბას შვი დი დან ერ თი ქა ლი გა ნიც დის, 
ხო ლო თუ ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მას გა ვა ერ თი ა ნებთ, სა ქარ
თვე ლო ში ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ძა
ლა დო ბა ოთხი დან ერთ ქალს გა ნუც დი ა. მათ შო რის და ახ ლო
ე ბით 15,000 ქალს ინ ტი მუ რი პარ ტნი ო რის მხრი დან ფი ზი კუ რი 
ძა ლა დო ბა ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში გა მო უც დი ა, ხო ლო ქა ლე ბის 
9%მა აღი ა რა, რომ ბავ შვო ბა ში, სა ნამ 18 წე ლი შე უს რულ დე
ბო დათ, მათ მი მართ სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას ჰქო ნია ად გი ლი. 
სამ წუ ხა როდ, ბევ რი შემ თხვე ვა გა უმ ჟღავ ნე ბე ლი რჩე ბა. 

2 შინაგან საქმეთა სამინისტროში ოჯახური დანაშაულის შესახებ მომარ
თ ვიანობა და დაკავებულთა რაოდენობა ბოლო 6 თვეში საგრძნობლად 
გაიზარდა
https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministroshiodjakhuridanashaulis
shesakhebmomartvianobabolo6tveshisagrdznobladgaizarda/11806 
3 სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა 
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი, გვ. 173
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/116173/2018_%E1%83%AC
%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%
83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%9D_%E1%83%93
%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%94%E1%83
%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E
1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98

4 შემაკავებელი ორდერების რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია 
იხ.: https://police.ge/
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ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი სათ
ვის ძალ ზე რთუ ლია დაძ ლი ოს ში ში, სირ ცხვი ლი, მო ძა ლა დის 
წი ნა აღ მდე გო ბა, სხვა შე საძ ლო დაბ რკო ლე ბე ბი (მათ შო რის, 
ეკო ნო მი კუ რი, გე ოგ რა ფი უ ლი), გა უმ კლავ დეს სა ზო გა დო ე ბა ში 
ღრმად გამ ჯდარ სტე რე ო ტი პებს და გა ამ ჟღავ ნოს ძა ლა დო
ბის ფაქ ტი. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია პო ლი ცი ის გან მი ი ღოს 
მხარ და ჭე რა, გუ ლის ხმი ე რე ბა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მის მცოდ ნე, კვა ლი ფი ცი უ რი თა ნამ შრომ ლე ბის მი ერ 
გა წე უ ლი დახ მა რე ბა. 

ეს მით უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მე ო რა დი ძა ლა დო
ბა, მსხვერ პლის მე ო რა დი ძა ლა დო ბა (secondary victimization) 
გა მოწ ვე ვაა მთე ლი მსოფ ლი ოს თვის. მე ო რა დი ძა ლა დო ბის 
გან ცდის ში ში მსხვერპლს აი ძუ ლებს, არ ილა პა რა კოს თა ვის 
პრობ ლე მა ზე. შე დე გად, ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა სულ უფ რო 
მას შტა ბუ რი ხდე ბა და ასე ვე იზ რდე ბა მსხვერ პლი სათ ვის გა
მო უს წო რე ბე ლი ზი ა ნის მი ყე ნე ბის რის კი. სა ქარ თვე ლოს სა
ხალ ხო დამ ცვე ლის ცნო ბით, პრობ ლე მუ რია სა მარ თალ დამ ცა
ვე ბის არამ გრძნო ბი ა რე და მო კი დე ბუ ლე ბა. ხში რია შემ თხვე
ვე ბი, რო დე საც მსხვერ პლე ბი პო ლი ცი ე ლე ბის მხრი დან შე უ
რაცხ მყო ფელ და დამ ცი ნავ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე უთი თე ბენ.5 
მე ო რა დი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ სა უბ რობს ევ რო საბ ჭოს სტამ
ბო ლის კონ ვენ ცი აც6. აღ ნიშ ნუ ლი ტერ მი ნი რამ დე ნი მე ვა რი ა
ცი ით გვხვდე ბა7 და უკ ვე კარ გა დაა და მუ შა ვე ბუ ლი აკა დე მი
ურ სივ რცე ში. იგი გუ ლის ხმობს ძა ლა დო ბის ფაქ ტზე მო მუ შა ვე 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბის (პო ლი ცი ის, პრო კუ რა ტუ რის, სო ცი ა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის სის ტე მის, ექი მე ბის, სოც მუ შა კე ბის და ა.შ) არამ

5 სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 174
6 ევროპის საბჭოს კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“, მუხ. 15.1 
h t tps : //www.coe. in t / f r /web/convent ions/ fu l l  l i s t //convent ions/
rms/090000168008482e 
7 ხელახალი ვიქტიმიზაცია, რევიქტიმიზაცია, ორმაგი ვიქტიმიზაცია, 
მეორადი ვიქტიმიზაცია, მეორადი ძალადობა, მეორადი დისკრიმინაცია 
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გრძნო ბი ა რე, არა გუ ლის ხმი ერ და მო კი დე ბუ ლე ბას მსხვერ პლის 
მი მართ, ასე ვე თვით მსხვერ პლის და და ნა შა უ ლე ბას, რომ მან 
გა მო იწ ვია ძა ლა დო ბა, ან რა ი მე ფორ მით უბიძ გა მო ძა ლა
დეს ძა ლა დო ბის კენ,8 რაც და მა ტე ბი თი ტრავ მაა ისე დაც მძი მე 
მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ადა მი ა ნი სათ ვის. 

ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია პო ლი ცი ე ლე
ბის შემ თხვე ვა ში, რად გან უპირ ვე ლე სად და ყვე ლა ზე ხში რად 
სწო რედ მათ მი მარ თა ვენ და ზა რა ლე ბუ ლე ბი. სა მარ თალ დამ
ცვე ლე ბის მი ერ გა მო ჩე ნი ლი უყუ რა დღე ბო ბის, და ცინ ვის /
და და ნა შა უ ლე ბის ში შის ან უგუ ლე ბელ ყო ფის გა მო, არა ერ თი 
და ზა რა ლე ბუ ლი თავს იკა ვებს გა ა ზი ა როს თა ვი სი მძი მე გა
მოც დი ლე ბა. ასე თი მდგო მა რე ო ბა, თა ვის მხრივ, ხელს უშ ლის 
პრე ვენ ცი ას, მსხვერ პლის დაც ვა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ას, მო ძა ლა დის 
დას ჯას და, სა ერ თო ჯამ ში, პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას კი დევ 
უფ რო შო რე ულ პერ სპექ ტი ვა ში გა და ა ვა დებს9. ამ კუ თხით 
გან სა კუთ რე ბით მძი მეა ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
მსხვერ პლთა გა მოც დი ლე ბა.10 

8  What is secondary victimization? Article: “Secondary Victimization of Rape 
Victims: Insights from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of 
Violence” 
https://mainwebv.musc.edu/vawprevention/research/victimrape.shtml 
9 „მე არ წავალ სასამართლოში დამცავი ორდერის გამოცემის მოთ
ხო ვ ნით, რადგან როდესაც შემაკავებელი ორდერის დამტკიცებაზე 
პოლიციას მივმართე, მოვიდა უამრავი კაცი პოლიციელი, რომლებიც 
მისვამდნენ ისეთ შეკითხვებს, რომლებიც არ იყო შემხებლობაში 
საქმესთან და მორალურად ძალიან ცუდად ვიგრძენი თავი. მე ვერ 
მივიღე ის დახმარება, რასაც ველოდი, ვერ ვიგრძენი თავი დაცულად, 
ამიტომ მირჩევნია, ჩემით მოვაგვარო პრობლემა.“ ვრცლად იხ.: სიდას 
2017 წლის ანგარიში  „გენდერული ნიშნით ძალადობა ქვემო ქართლში“
ht tp ://ewmipro log.org/ images/fi les/7208GEORepor tonGander
BasedViolenceinKvemoKartli2017.pdf
10 კვლევა  „ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ზეპი რი 
ისტორიები“ 
http://phr.ge/assets/uploads/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%8
3%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/1.pdf 
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ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ გა მარ თუ ლი ყო ველ დღი უ რი ბრძო
ლის ფონ ზე სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ უმ კლავ დე ბა პო ლი ცია ამ 
პრო ცე სის თან მხლებ გა მოწ ვე ვებს, რე ა ლუ რად უზ რუნ ველ
ყოფს თუ არა მსხვერ პლის დაც ვა სა და მო ძა ლა დის დას ჯა/ შე
კა ვე ბას, ასე ვე, რა სირ თუ ლე ე ბი ექ მნე ბათ თა ვად სა მარ თალ
დამ ცა ვებს გა მო ძი ე ბი სას. 

1.2. ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი
მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია 

შსსს მი ერ სა კა ნონ მდებ ლო სი ახ ლე ე ბის და ნერ გვი სა და 
სის ტე მის თა ნამ შრო მელ თა მი ერ ახა ლი რე ა ლო ბის აღ ქმის შე
სა ფა სებ ლად და შე სას წავ ლად, ფონ დმა „სო ხუმ მა“ გერ მა ნუ ლი 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის Brot für die Weltის მი ერ მხარ
და ჭე რი ლი პრო ექ ტის „ქალ თა უფ ლე ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა და სავ
ლეთ სა ქარ თვე ლო ში“ ფარ გლებ ში, 2019 წლის მარ ტაპ რილ ში 
ჩა ა ტა რა მცი რე მას შტა ბის მო ნი ტო რინ გი შსსს ად გი ლობ რივ 
სტრუქ ტუ რებ თან.

მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და ფო კუს ჯგუ ფი სა და ჩაღ რმა ვე ბუ
ლი ინ ტერ ვი უს მე თო დით ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ, სა მიზ ნე 
რე გი ო ნე ბის მას შტა ბით ორ ეტა პად  ქუ თა ი სის, თერ ჯო
ლა ზეს ტა ფო ნის, წყალ ტუ ბოს, ხო ნის, სე ნა კის, ზუგ დი დის, 
ფოთის, ლან ჩხუ თის, ოზურ გე თის შსსს რე გი ო ნა ლუ რი სამ
მარ თვე ლო ე ბის, სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის თა ნამ შრო მელ თა მო
ნა წი ლე ო ბით. სულ ჩა ტარ და 4 ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ა, 4 
ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ. რეს პონ დენ ტთა სა ერ თო რა ო დე
ნო ბა  30, ძი რი თა დად, უბ ნის ინ სპექ ტორ გა მომ ძი ებ ლე ბი, 
ასე ვე სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი. კვლე ვის 
მო ნა წი ლე თა შო რის და ცუ ლი იყო გენ დე რუ ლი ბა ლან სი. ასე
ვე, სა მარ თალ დამ ცავ თა მუ შა ო ბის შე სა ფა სებ ლად, ჩა ტარ და 6 
ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლებ თან ზუგ
დიდ სა და ქუ თა ის ში (მა თი ნა წი ლი იმ ყო ფე ბა სა ხელ მწი ფო და 
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არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თავ შე საფ რებ ში, ნა წი ლი 
ცხოვ რობს ქი რით მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში ან ნა თე სა ვებ თან).

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია თვი სებ რი ვი კვლე
ვის მე თო დე ბი: ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ, ფო კუს ჯგუ ფი. 
სა მა გი დე კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ა ნა ლიზ და არ სე ბუ ლი სა კა
ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო, რო გორც სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი
ვი, ისე სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ
მდებ ლო აქ ტე ბი, ასე ვე ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის სა კი თხებ ზე სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბი, ან გა რი შე ბი, პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი.
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  თავიII:

  რეფორმებიქალთამიმართდა
  ოჯახშიძალადობისმიმართულებით

2.1. ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს მი ერ გან ვლი ლი გზა

ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრომ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბი
სას საკ მა ოდ რთუ ლი და ხან გრძლი ვი გზა გა ი ა რა. დღე ი სათ ვის 
ხელ შე სა ხე ბი პროგ რე სი სა ხე ზე ა, თუმ ცა რჩე ბა გარ კვე უ ლი 
გა მოწ ვე ვე ბი, რო მელ თაც ადეკ ვა ტუ რი პა სუ ხი უნ და გა ე ცეს.

შსსს მი ერ გან ხორ ცი ელ და ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო გორც სის ტე
მის გა რეთ მო ქა ლა ქე თა ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის წი ნა აღ მდეგ, ისე ფარ თო მას შტა ბის 
რე ფორ მა გა ტარ და თვით სის ტე მის შიგ ნით, თა ნამ შრო მელ თა 
გა დამ ზა დე ბი სა და ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში არ სე
ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის ეფექ ტი ა ნად გამ კლა ვე ბის კუ თხით. 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა შსსს აკა დე მი
ის11 სას წავ ლო პროგ რა მის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი
თხი ა. აკა დე მია ყო ველ წლი უ რად ახორ ცი ე ლებს ოჯახ ში ძა ლა
დო ბის საგ ნის სწავ ლე ბას სა ბა ზი სო კურ სით. ასე ვე მო ძა ლა
დის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის  პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის მიზ
ნით, პო ლი ცი ის 10 000მა თა ნამ შრო მელ მა გა ი ა რა სწავ ლე ბის 
დის ტან ცი უ რი კურ სი.12 შე მუ შავ და დამ ხმა რე სა ხელ მძღვა ნე

11 შსს აკადემიის სასწავლო პროგრამები
http://policeacademy.gov.ge/ka/professionaleducation/trainingcourses
12 ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ანგარიში
https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministrosadamianisuflebata
datsvisdepartamentmasazogadoebas9tvianimushaobisshedegebi
tsarudgina/12049 
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ლო პო ლი ცი ელ თათ ვის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის საკითხებზე13 და 
სა ხელ მძღვა ნე ლო პო ლი ცი ის მუ შაკ თა ტრენერებისთვის14. 
თუმ ცა უწყე ბის ძა ლის ხმე ვა ამ მი მარ თუ ლე ბით მე ტად უნ და 
გაძ ლი ერ დეს. სა ჭი როა პო ლი ცი ელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ
ლე ბა ზე მუ შა ო ბის უწყ ვეტ რე ჟიმ ში გაგ რძე ლე ბა.

2018 წელს შსსმ გა ი ზი ა რა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის და გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის რე კო მენ და ცი ე ბი და 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ძა ლის
ხმე ვის გა სა აქ ტი უ რებ ლად, გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ას თან 
პარ ტნი ო რო ბით, სა მი ნის ტრო ში შე იქ მნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა
თა დაც ვის დე პარ ტა მენ ტი15, რო მე ლიც ოჯა ხუ რი და ნა შა უ
ლის, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის, დის კრი მი ნა ცი უ ლი ნიშ ნით 
და სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი და ნა შა უ ლის ფაქ ტებ ზე მიმ
დი ნა რე გა მო ძი ე ბი სა და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საქ მის წარ მო ე ბის 
მო ნი ტო რინგს ახორ ცი ე ლებს და უზ რუნ ველ ყოფს არ სე ბუ ლი 
ხარ ვე ზე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, მა თი აღ მოფხ ვრის მიზ ნით 
რე კო მენ და ცი ის შე მუ შა ვე ბას და პრაქ ტი კა ში და ნერ გვას.16

თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვის 
ფონ ზე კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სის ტე მა ში ქა ლი თა ნამ შრომ
ლე ბის სიმ ცი რე. სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რის ცნო ბით, 
ქა ლი პატ რულ ინ სპექ ტო რის /უფ რო სი პატ რულ ინ სპექ ტო რის 
რა ო დე ნო ბა აღ ნიშ ნულ თა ნამ დე ბო ბა ზე და საქ მე ბულ პირ თა 
13 სახელმძღვანელო პოლიციელთათვის ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
https://police.ge/files/IRD/A5%20DV%20book.pdf
14  სახელმძღვანელო პოლიციის მუშაკთა ტრენერებისთვის
https://police.ge/files/IRD/Book%202.pdf
15 ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი
https://police.ge/ge/ministry/structureandoffices/adamianisuflebatadatsvis
departamenti
16 დეპარტამენტის ფუნქციების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის 
იხ.: საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 12 იანვრის 
№1 ბრძანება „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის 
უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3999709 
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სა შუ ა ლოდ 3%ი ა, ხო ლო უბ ნის ინ სპექ ტო რე ბის /უფ რო სი უბ
ნის ინ სპექ ტო რე ბის  სა შუ ა ლოდ 13%. სა პატ რუ ლო პო ლი ცი
ის დე პარ ტა მენ ტის 58 ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო დან ქა ლი პატ
რულ ინ სპექ ტო რი /უფ რო სი პატ რულ ინ სპექ ტო რი არ არის 
და საქ მე ბუ ლი 76%ში (44 ორ გა ნო), ხო ლო კრი მი ნა ლუ რი პო
ლი ცი ის 418 სამ მარ თვე ლო დან − 61%ში (255 სამ მარ თვე ლო). 
შე სა ბა მი სად, იმ ტე რი ტო რი ულ ერ თე უ ლებ ში, სა დაც ქა ლი 
პო ლი ცი ე ლი არ არის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სას მა თი ჩარ თვა ვერ 
ხერ ხდე ბა, ხო ლო იქ, სა დაც ქა ლი პო ლი ცი ე ლე ბი არი ან, არ 
ხორ ცი ელ დე ბა სპე ცი ა ლუ რი პრი ო რი ტე ტის მი ნი ჭე ბა ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვებ ზე გენ დე რუ ლად და ბა ლან სე ბუ ლი ეკი
პა ჟის გაგ ზავ ნის მხრივ.17 ამ გა მოწ ვე ვის დაძ ლე ვა და შსსში 
ქა ლი თა ნამ შრომ ლე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდა აუ ცი ლე ბე ლი ა, 
ერ თი მხრივ, მსხვერ პლთა/ სა ვა რა უ დო მსხვერ პლთა ნდო ბის 
მო სა პო ვებ ლად, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, პო ლი ცი ა ში და პო ლი
ცი ის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის და სან
გრე ვად და გენ დე რუ ლი დის ბა ლან სის და საძ ლე ვად. 

შსს, სა ზო გა დო ე ბას თან მუ შა ო ბით, ცდი ლობს ხე ლი შე უ
წყოს მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას. მო ქა ლა ქე თათ
ვის სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მიზ ნით ფუნ
ქცი ო ნი რებს ცხე ლი ხა ზი, ხო ლო შსსსთან მო სახ ლე ო ბის 
თა ნამ შრომ ლო ბის წა სა ხა ლი სებ ლად ტარ დე ბა ინ ფორ მა ცი უ
ლი კამ პა ნი ე ბი. ასე ვე და ი ნერ გა სი ახ ლე „112“ის მო ბი ლუ რი 
აპ ლი კა ცი ის მი მარ თუ ლე ბი თაც, რო მელ საც გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რით და ე მა ტა ახა ლი ფუნ ქცი ო ნა ლი  
„სა სარ გებ ლო რჩე ვე ბი“  ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე. 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს მას ში შე უძ ლი ათ მარ ტი ვად მო ი ძი ონ 

17 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ოჯახში ძალადობისგან 
დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექტიანობის აუდიტი, 
რომელიც მოიცავდა 2015 წლიდან 2018 წლის მესამე კვარტლის 
ჩათვლით პერიოდს. გვ. 3233 
https://sao.ge/files/auditi/auditisangarishebi/2019/ojaxuri_dzaladobis_
efeqtianobis_auditis_angarishi.pdf 
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ინ ფორ მა ცია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის, მას ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ
მე ბის, ასე ვე ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბის თვის არ სე ბუ
ლი სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბე ბის  თავ შე საფ რე ბის, კრი ზი
სუ ლი ცენ ტრე ბი სა და ცხე ლი ხა ზის (116 006) შე სა ხებ. 

აპ ლი კა ცი ას ჩუ მი გან გა ში სა და „ჩა ტის“ ფუნ ქცი ე ბი აქვს და 
ისე თი შემ თხვე ვე ბი სათ ვის, რო დე საც მო ქა ლა ქეს სა უ ბა რი არ 
შე უძ ლი ა, ან და რეკ ვით საფ რთხე ექ მნე ბა.18

მიმ დი ნა რე წელს შსს გეგ მავს ელექ ტრო ნუ ლი მო ნი ტო რინ
გის სა მა ჯუ რე ბის და ნერ გვას მო ძა ლა დე ე ბის თვის, რო მელ თა 
შემ თხვე ვა შიც მა ღა ლია გან მე ო რე ბი თი ძა ლა დო ბის რის კი. 
პირ ველ ეტაპ ზე იგეგ მე ბა 100150 სა მა ჯუ რის შე ძე ნა.19 

2019 წლი დან სა მი ნის ტრო ში სა პი ლო ტე რე ჟიმ ში ამოქ
მედ და მოწ მი სა და და ზა რა ლე ბუ ლის კო ორ დი ნა ტო რის სამ
სა ხუ რი, რომ ლის პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად
გენს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის, დის კრი მი ნა ცი უ ლი ნიშ ნით ჩა დე
ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის, სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის, ადა მი ა ნით 
ვაჭ რო ბის მსხვერ პლებ თან, ასე ვე არას რულ წლო ვან და შეზ
ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე და ზა რა ლე ბუ ლებ თან /
მოწ მე ებ თან ეფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა და 
და ნა შა უ ლის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი სტრე სის გამ კლა ვე ბა ში 
დახ მა რე ბა.20 

18 112ის მობილურ აპლიკაციას ოჯახში ძალადობის შესახებ ახალი 
ფუნქციები დაემატა 
http://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2019/03/newdomesticviolence
featuresaddedto112mobileapp 
19 შსსს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის 
განცხადება
https://1tv.ge/news/momavaliwlidaneleqtronulisamajurebiamoqmeddeba
romli tacmaghal ir iskismatarebel imodzaladeebisqceviskontrol i
gankhorcieldeba/
20 შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოწმისა და დაზარალებულის კოორ
დინატორის სამსახური ამოქმედდა 
https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministroshimotsmisada
dazaralebuliskoordinatorissamsakhuriamoqmedda/12442 
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მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ გამ კაც რდა პო ლი ტი კა უწყე ბის იმ 
თა ნამ შრო მელ თა მი მართ, რომ ლე ბიც ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ში 
არი ან მხი ლე ბუ ლი, ან არა სა თა ნა დოდ რე ა გი რე ბენ ოჯახ ში და 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე. ფი ზი კუ რი ან /და სექ
სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის ჩა დე ნის თვის პო ლი ცი ე ლის მი მართ გა
მო ცე მუ ლი შე მა კა ვე ბე ლი/ დამ ცა ვი ორ დე რის სა ფუძ ველ ზე გა
მო ი ყე ნე ბა ყვე ლა ზე მკაც რი დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლი  სამ სა
ხუ რი დან და თხოვ ნა.21 2018 წელს ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ში მხი ლე
ბული 16 პო ლი ცი ელის მიმართ, გა მო ძი ე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლი, მათ შო რის, სამ
სა ხუ რი დან და თხოვ ნა.22 ხო ლო არა სა თა ნა დო რე ა გი რე ბის გა
მო დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლი და ე კის რა 8 პო ლი ცი ელს. 

გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი. სა
ხალ ხო დამ ცვე ლის 2018 წლის ან გა რი შის თა ნახ მად, პო ლი
ცი ის ბევ რი შე ნო ბა არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი მსხვერ პლებ თან 
სა მუ შა ოდ, რაც ხელს უშ ლის მსხვერპლს, კონ ფი დენ ცი ა ლუ
რად, მის თვის შე და რე ბით კომ ფორ ტულ გა რე მო ში გა უ ზი ა როს 
სა კუ თა რი ამ ბა ვი პო ლი ცი ელს. შე დე გად, რიგ შემ თხვე ვა ში, 
ისი ნი უარს აცხა დე ბენ პო ლი ცი ის თვის გან მე ო რე ბით მი მარ
თვა ზე. ეს კი აკა ვებს მათ გა მოწ ვე ვას, ასე ვე წარ მო ად გენს 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა სპე ცი ა ლუ რი გა მო კითხ ვის წე სე ბის 
არარ სე ბო ბა და სა მარ თალ დამ ცა ვი უწყე ბის თვის იმ სა ხელ
მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის არ ქო ნა, რო მე ლიც სექ სუ ა ლუ რი ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლთა/ და ზა რა ლე ბულ თა გა მო კითხ ვის წესს 
და ად გენ და.23

21 შსსს განცხადება 
https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministromsakhalkhodamtsvelis
2018tselsgatsemulirekomendatsiebisumetesinatsilisheasrula/12610
22 ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის ანგარიში
https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministrosadamianisuflebata
datsvisdepartamentmasazogadoebas9tvianimushaobisshedegebi
tsarudgina/12049 
23 სახალხო დამცველის ანგარიში, გვ. 174
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სა მი ნის ტრო აწარ მო ებს სტა ტის ტი კას ქალ თა მი მართ და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის საქ მე ებ ზე, ასე ვე გა მო ცე მუ ლი შე მა კა ვე
ბე ლი ორ დე რე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ
სა ხუ რის მი ერ დად გინ და, რომ შსსში მოქ მე დი ორ დე რე ბის 
ელექ ტრო ნულ მო ნა ცემ თა ბა ზა ში არას რუ ლად არის ასა ხუ ლი 
შე მა კა ვე ბე ლი და დამ ცა ვი ორ დე რე ბის რა ო დე ნო ბა. მა გა ლი
თად, 2017 წელს გა მო ცე მუ ლი დამ ცა ვი ორ დე რე ბის მხო ლოდ 
22% არის და რე გის ტრი რე ბუ ლი, რაც დამ ცა ვი ორ დე რე ბის 
აღ სრუ ლე ბას სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბის მიღ მა ტო ვებს. დამ ცავ 
ორ დერ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბაც ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს 
ექ ვემ დე ბა რე ბა, თუმ ცა, სტა ტის ტი კის თვალ საზ რი სით, შსსს 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში მხო ლოდ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის აღ
რიცხ ვა ევა ლე ბა. ეს პრობ ლე მას ქმნის, რო გორც ორ დე რის 
აღ სრუ ლე ბის, ისე ძა ლა დო ბის ის ტო რი ის გათ ვა ლის წი ნე ბი სა 
და რის კის შე ფა სე ბის თვალ საზ რი სით.24 

გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მო ძა ლა დის თვის ძა ლა დობ რი ვი 
და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და ქცე ვის შეც ვლა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სა ვალ დე ბუ ლო სწავ ლე ბის კურ სის გავ ლაც, ერ თი მხრივ, რე
ა ბი ლი ტა ცი ის გავ ლის არა სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა თის გა მო, ხო
ლო მე ო რე მხრივ კი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა ძა ლა დობ რი ვი 
ქცე ვის მარ თვის არ სე ბუ ლი პროგ რა მის შე ფა სე ბა.25

ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბი სას ხში რად დაბ რკო ლე ბას 
ქმნის პო ლი ცი ე ლი სათ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა ზე (ძა ლა დო ბის 
წი ნა ის ტო რია და სხვ.) ხელ მი საწ ვდო მო ბის შეზ ღუდ ვა. სა პატ
რუ ლო ეკი პაჟს და უბ ნის ინ სპექ ტო რებს არ აქვთ სა შუ ა ლე ბა, 

24 ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექ
ტიანობის აუდიტი. გვ. 30 
https://sao.ge/files/auditi/auditisangarishebi/2019/ojaxuri_dzaladobis_
efeqtianobis_auditis_angarishi.pdf 
25 შედარებისათვის: მსჯავრდებულთა რაოდენობა ოჯახური დანაშაულის 
და ოჯახში ძალადობის ნიშნით  641 იყო, ხოლო ძალადობრივი ქცევის 
მართვის სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართულ მსჯავრდებულთა 
რაოდენობა  117. სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 171172
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გა და ა მოწ მონ, ერი ცხე ბა თუ არა მო ძა ლა დეს ცეცხ ლსას რო ლი 
ია რა ღი, ასე ვე შეზ ღუ დუ ლია პატ რულ ინ სპექ ტო რე ბის წვდო
მა შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბის ბა ზა ზე. ინ ფორ მა ცი ა ზე შეზ ღუ
დუ ლი წვდო მა ქმნის რისკს, რომ პო ლი ცი ელ მა ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტი გა ნი ხი ლოს, რო გორც ცალ კე აღე ბუ ლი შემ თხვე ვა, რაც 
ხელს უშ ლის სა თა ნა დო რე ა გი რე ბას.26

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია 
და ვას კვნათ, რომ წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, შსსმ ქალ თა მი
მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში ქმე დი თი 
ნა ბი ჯე ბი გა დად გა და თვალ სა ჩი ნო პროგ რესს მი აღ წი ა, თუმ
ცა გა მოწ ვე ვა კვლავ მრავ ლად რჩე ბა. 

მიღ წე ულ მა პროგ რეს მა სა მი ნის ტროს სტი მუ ლი უნ და მის
ცეს რე ფორ მე ბის გა საგ რძე ლებ ლად. მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო, 
რა თა პო ლი ცი ი სად მი ნდო ბა კი დევ უფ რო გა ი ზარ დოს, თა
ვი სი მო ვა ლე ო ბა და რო ლი უწყე ბის ყვე ლა თა ნამ შრო მელ მა 
გა ი აზ როს და მსხვერ პლის უფ ლე ბა თა ძლი ერ დამ ცვე ლად და 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ეფექ ტი ან აღ მკვე თად 
იქ ცეს. 

2.2. რე ფორ მის სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი

 დის კრი მი ნა ცი ის გან ქალ თა დაც ვა და მა მა კა ცებ თან თა
ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
გა რან ტი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ი თა და კა ნონ
მდებ ლო ბით27 2004 წელს სა ქარ თვე ლოს მი ერ ათას წლე უ ლის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ეროვ ნულ დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბის შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი იქ

26 ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექ
ტიანობის აუდიტი, გვ. 2728, 30
27 საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ. 4.1
https://matsne.gov.ge/ka/document/download/91624/8/ge/pdf 
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ნა მიღ წე უ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის, გენ დე რულ ძა ლა დო ბას თან ბრძო ლის სა კა ნონ მდებ
ლო და პო ლი ტი კუ რი ჩარ ჩოს შე მუ შა ვე ბის თვალ საზ რი სით. 
მი ღე ბუ ლია დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც აღ ნიშ ნულ სფე როს
თან და კავ ში რე ბულ სა კი თხებს არე გუ ლი რე ბენ, მათ შო რის: 
„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“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი 
(2006) და შე სა ბა მი სი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი; „ა და მი ა ნით ვაჭ რო
ბის (ტრე ფი კინ გის) წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე
ლოს კა ნო ნი (2006), „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ“ სა
ქარ თვე ლოს კა ნო ნი (2010) და ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი; 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 1325ის ეროვ ნუ ლი 
სა მოქ მე დო გეგ მე ბი ქა ლე ბის, მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
სა კი თხებ ზე; „დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვრის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი (2014); ასე ვე 2017 წელს სა
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა რა ტი ფი ცი რე ბა გა უ კე თა ევ რო საბ
ჭოს 2011 წლის კონ ვენ ცი ას „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თის შე სა ხებ“ (ე. წ. 
სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ა), რო მე ლიც ძა ლა ში შე ვი და 2017 წლის 
1 სექ ტემ ბრი დან.

ქვე ყა ნა ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა
დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ახალ ეტაპ ზე გა და ვი და სტამ
ბო ლის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბით, რომ ლის ძა ლა ში შეს
ვლის შემ დეგ28 აუ ცი ლე ბე ლი გახ და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ
მდებ ლო ბის სა ერ თა შო რი სო აქ ტის ნორ მებ თან თან ხვედ რა ში 
მოყ ვა ნა. ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი კა ნო ნი 
ვერ აკ მა ყო ფი ლებ და კონ ვენ ცი ით მო თხოვ ნილ სტან დარტს, 

28 ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას „ქალთა მიმართ ძალა დო
ბისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ (ე.წ. 
სტამბოლის კონვენცია) 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3789678?publication=0 
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ხო ლო ძა ლა დო ბის აღ კვე თის და მას თან ბრძო ლის არ სე ბუ
ლი მე ქა ნიზ მი სა ჭი რო ებ და ქმე დი თო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო
ბე სე ბას.29 

სტამ ბო ლის კონ ვენ ცია წარ მო ად გენს ევ რო პა ში პირ ველ სა
ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა თის სა მარ თლებ რივ დო კუ მენტს, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს ძა ლა დო ბის, მათ შო რის ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ქალ თა დაც ვას და მო უ წო დებს წევრ სა ხელ მწი ფო
ებს, მი ი ღონ ყვე ლა სა ჭი რო ზო მა, რაც აუ ცი ლე ბე ლია ქა ლე
ბის წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი სა ხის ძალ
მომ რე ო ბი თი ქმე დე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. კონ ვენ ცი ას
თან კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის პრო ცეს ში შე მუ შავ და 
სა კა ნონ მდებ ლო პა კე ტი, რო მ ლი თაც ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და 24 
კა ნონ ში.30 

კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, ყვე ლა შე სა ბა მი სი და ნა შა უ ლი სათ
ვის პა სუ ხის მგებ ლო ბის და მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბად გა ნი საზ
ღვრა გენ დე რუ ლი ნიშ ნით შე უწყ ნა რებ ლო ბის მო ტი ვი. ასე ვე 
და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა ოჯა ხის ერ თი წევ რის მი ერ ოჯა ხის სხვა 
წევ რის მი მართ.31 

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის კომ
პლექ სუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში 
მრა ვა ლი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რაა ჩაბ მუ ლი. ამ ბრძო ლის 
ეფექ ტი ა ნო ბა პირ და პირ პრო პორ ცი უ ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი 
ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი ყვე ლა უწყე ბის მი ერ და კის
რე ბუ ლი რო ლის გა აზ რე ბა სა და მო ვა ლე ო ბა თა პირ ნათ ლად 
შეს რუ ლე ბა ზე.

29 განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ იხ.: https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/142308? 
30 საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტში შემავალი აქტების ჩამო ნა
თვალი დეტალურად იხ.: https://info.parliament.ge/#lawdrafting/13414 
31 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 53 1

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426 
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სის ტე მუ რი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ
სა ყო ფად აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ფარ გლებ ში შე
იქ მნა 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 რი სი კო მი სი ა32, რომ ლის უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა სტამ ბო
ლის კონ ვენ ცი ის მოქ მე დე ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი ძა ლა დო ბის 
ყვე ლა ფორ მის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თი სა კენ მი მარ თუ ლი 
პო ლი ტი კის და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზო მე ბის კო ორ დი ნა ცი ა, 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა.33 ში ნა გან 
საქ მე თა მი ნის ტრის მო ად გი ლე არის უწყე ბა თა შო რი სი კო მი
სი ის წევ რი. 

 სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ას თან ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
ჰარ მო ნი ზა ცი ის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბა შე ე ხო სა ქარ თვე ლოს კა ნონს „ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის 
აღ კვე თის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და 
დახ მა რე ბის შე სა ხებ“. გა ფარ თოვ და კა ნო ნის მოქ მე დე ბის სფე
რო, რო მელ მაც მო იც ვა არა მხო ლოდ ოჯახ ში არ სე ბუ ლი, არა
მედ ქალ თა მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყვე ლა ფორ მის ძა ლა
დო ბა. 2017 წლის 4 მა ი სი დან კა ნო ნის სა ხელ წო დე ბაა  სა ქარ
თვე ლოს კა ნო ნი „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და 
დახ მა რე ბის შე სა ხებ“.34 

32  საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“, მუხ. 
12.6 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=8 
33 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 12 ივნისის №286 დადგე ნი
ლებით დამტკიცებული „გენდერული თანასწორობის, ქალთა მი მართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყე
ბათაშორისი კომისიის დებულება“, მუხ. 4.ლ https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/3698004?publication=0 
34 საქართველოს კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძა
ლა დობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 
შესახებ“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422?publication=14 



21

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი ნათ ლად გან საზ ღვრავს პო ლი ცი ის 
მო ვა ლე ო ბებს ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის საქ
მის წარ მო ე ბი სას, რაც ით ვა ლის წი ნებს სა ვა რა უ დო მსხვერ
პლის, მოწ მის, მო ძა ლა დის გან ცალ კე ვე ბუ ლად გა მო კითხ
ვას, მსხვერ პლის თვის გა სა გე ბი ფორ მით მი სი უფ ლე ბე ბის, 
არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი დახ მა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი სა და 
შე სა ბა მი სი მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბას, მსხვერ პლის მო თხოვ ნით ან გა და უ დე ბელ შემ
თხვე ვა ში სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში ან /და თავ შე სა ფარ
ში გა დაყ ვა ნას, შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო ცე მას, შე მა კა
ვე ბე ლი და დამ ცა ვი ორ დე რე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო
თხოვ ნე ბი სა და პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას 
და ა.შ.35

ცვლი ლე ბე ბის თან ხმად, 2017 წლი დან შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე
რი ამოქ მედ დე ბა გა მო ცე მის თა ნა ვე და 24 სა ა თის გან მავ ლო
ბა ში ეგ ზავ ნე ბა ან ბარ დე ბა მსხვერ პლსა და მო ძა ლა დეს. ასე ვე 
მნიშ ვნე ლო ვან სი ახ ლეს წარ მო ად გენს 2018 წლის 1 სექ ტემ
ბრი დან ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრის ბრძა ნე ბით და ნერ გი ლი 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის რის კე ბის შე ფა სე ბის 
ინ სტრუ მენ ტი სა36 და შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის მო ნი ტო რინ გის 

35 იქვე, მუხ. 16, 17 1.
36 განმეორებითი ძალადობის რისკები და რისკის სიმძიმე ფასდება 
შემაკავებელი ორდერის ოქმში ასახული კითხვებისთვის მინიჭებული 
ქულების საფუძველზე. დეტალურად კითხვები და მინიჭებული ქულები 
იხ.: საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 13 ივლისის 
N81 ბრძანების „შემაკავებელი ორდერის და შემაკავებელი ორდერის 
ოქმის ფორმების დამტკიცების, აგრეთვე მათი შედგენის უფლებამოსილი 
პირების განსაზღვრის შესახებ“ დანართი N2  შემაკავებელი ორდერის 
ოქმის ფორმა 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4262664?publication=0 
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მე ქა ნიზ მი37, რო მე ლიც მსხვერ პლის უსაფ რთხო ე ბის დაც ვი სა 
და გან მე ო რე ბი თი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ას ემ სა ხუ რე ბა. მი სი 
მი ზა ნია სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რე ბის სა შუ ა ლე ბით, ასე
ვე ძა ლა დო ბის ფაქ ტი სა და მას ში მო ნა წი ლე პი რე ბის შე სა ხებ 
სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის გზით, უკეთ შე ა ფა
სოს მო ძა ლა დის გან მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბი. ბუ ნებ რი ვი ა, ეს 
ხელს შე უ წყობს სა მარ თალ დამ ცვე ლე ბის მი ერ სწო რი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას, გან მე ო რე ბი თი ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის 
შემ ცი რე ბა ს და ერ თგვა რო ვა ნი, თან მიმ დევ რუ ლი პრაქ ტი კის 
დამ კვიდ რე ბას.

რის კის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მი სა და ორ დე რის მო ნი ტო რინ
გის წე სის ამოქ მე დე ბის შემ დეგ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა
ცე მის პრო ცე სი უფ რო თან მიმ დევ რუ ლი გახ და, თუმ ცა გა
მოწ ვე ვად რჩე ბა პო ლი ცი ის მხრი დან რის კის შე ფა სე ბის ოქ მის 
სრულ ყო ფი ლად შევ სე ბა. სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რის 
დას კვნის თა ნახ მად, 2018 წლის სექ ტემ ბერ სა და ოქ ტომ ბერ ში 
გა მო ცე მუ ლი 55 ორ დე რი დან 35% არას რუ ლად არის შევ სე
ბუ ლი. გარ და ამი სა, ორ დე რების 9% (5 შემ თხვე ვა) გა მო წე რა 
მოხ და მა შინ, როცა დაგ რო ვი ლი ქუ ლე ბი არ აკ მა ყო ფი ლებ და 
ორ დე რის გა მო ცე მის სამ ქუ ლი ან ზღვარს.38 გან მე ო რე ბი თი ძა

37 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 20 ივლისის 
ბრძანება „შემაკავებელი ორდერით განსაზღვრული მოთხოვნები
სა და ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის ოქმებისა და 
ინსტრუქ ციის დამტკიცების შესახებ“ 
https://info.police.ge/uploads/5b558e7bd4c8f.pdf
38 განსაკუთრებული გარემოებების გათვალისწინებით, პოლიციელს 
შეუ ძ ლია ორდერი გამოსცეს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ქულათა 
რაოდენობა სამზე ნაკლებია.
ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექ
ტიანობის აუდიტი, გვ. 27
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ლა დო ბის რის კე ბი და რის კის სიმ ძი მე ფას დე ბა შე მა კა ვე ბე ლი 
ორ დე რის ოქ მში ასა ხუ ლი კითხ ვე ბის თვის მი ნი ჭე ბუ ლი ქუ ლე
ბის სა ფუძ ველ ზე.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კა ნონ მდებ ლო ბა ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე
ბის შე დე გად გამ კაც რდა პა სუ ხის მგებ ლო ბა შე მა კა ვე ბე ლი ორ
დე რით გან საზ ღვრუ ლი პი რო ბე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის, რომ ლის 
თა ნახ მად, მსგავ სი ქმე დე ბა კვა ლი ფი ცირ დე ბა არა რო გორც 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი გა დაც დო მა39, არა მედ ით ვლე ბა სის ხლის 
სა მარ თლის და ნა შა უ ლად, რაც ჯა რი მა სა და სა ზო გა დო ე ბი
სათ ვის სა სარ გებ ლო შრო მას თან ერ თად 1 წლამ დე თა ვი სუფ
ლე ბის აღ კვე თა საც ით ვა ლის წი ნებს.40 

კა ნო ნის ჯე რო ვა ნი შეს რუ ლე ბის ხელ შე სა წყო ბად სა ქარ თვე
ლოს მთავ რო ბამ ასე ვე და ამ ტკი ცა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და მსხვერ
პლთა (და ზა რა ლე ბულ თა) და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის
ძი ე ბა თა 20182020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა41, რო მელ შიც 
მკა ფი ოდ გა ნი საზ ღვრა შსსს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, კერ ძოდ კი 
სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა და მო ნა ცე მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის 

39 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, მუხ. 175 2    დამცავი 
და შემაკავებელი ორდერებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და 
ვალდებულებების შეუსრულებლობა (ნორმის ძველი რედაქცია იხ.: 
https://police.ge/files/IRD/Administrative%20Code.pdf). ეს ნორმა შეიცვალა 
2018 წლის 30 ნოემბრის კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, მუხ. 1 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4382858#DOCUMENT:1; 
40 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხ. 3811.1 
41 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 11 აპრილის №175 დადგე
ნი ლება „ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინა
აღ მდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად 
გასატარებელ ღონისძიებათა 20182020 წლების სამოქმედო გეგმის 
დამტკიცების თაობაზე“ 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4144947?publication=0
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უზ რუნ ველ ყო ფა; პო ლი ცი ელ თა სპე ცი ა ლი ზა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე, ქალ თა 
მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის სა თა ნა დო კვა ლი
ფი კა ცი ა, ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბა და ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნა; 
ძა ლა დო ბის რის კის შე ფა სე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის 
და ნერ გვა; თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით, ეთ
ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ქალ თა მი მართ 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ სა და არ სე ბულ სა ხელ მწი
ფო მომ სა ხუ რე ბებ ზე მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა; 
„112“ში შე სუ ლი შე ტყო ბი ნე ბე ბის ანა ლი ზი; სამ თავ რო ბო გეგ
მის შე სა ბა მი სად, ყო ველ წლი უ რი, ში და უ წყებ რი ვი სა მოქ მე დო 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბა/ დამ ტკი ცე ბა და სხვა. 

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ აქ
ტი უ რი ბრძო ლის ფონ ზე, სა ინ ტერე სო ა, რო გორ ხე და ვენ ამ 
პრო ცეს ში არ სე ბულ მიღ წე ვებ სა და გა მოწ ვე ვებს თა ვად პო
ლი ცი ე ლე ბი და რო გო რია მა თი შე ფა სე ბა მსხვერ პლე ბის, ანუ 
იმ ადა მი ა ნე ბის პერ სპექ ტი ვი დან, რო მელ თა მდგო მა რე ო ბა ზეც 
უშუ ა ლოდ აი სა ხე ბა სა მარ თალ დამ ცავ თა ყო ვე ლი წარ მა ტე ბა 
თუ მარ ცხი.
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  თავიIII

  მონიტორინგისპროცესში
  სამართალდამცავორგანოთამიერ
  გამოკვეთილიმიღწევებიდა
  დადებითიტენდენციები

ერ თერ თი უმ თავ რე სი მიღ წე ვა ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში უდა ვოდ არის სა მარ თალ
დამ ცა ვე ბის, პო ლი ცი ის თა ნამ შრომ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ზო გა
დი დო ნის ამაღ ლე ბა, მა თი მუ შა ო ბის დახ ვე წა, კვა ლი ფი კა ცი
ის და ცოდ ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა, გენ დე რუ ლად ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მე ბის და ნერ გვა პრაქ ტი კა ში და და ზა რა ლე ბუ ლი სად მი 
მხარ და ჭე რა. 

მი სა სა ლ მე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს
ში გა მო კი თხულ მსხვერ პლთა აბ სო ლუ ტურ მა უმ რავ ლე სო
ბამ და დე ბი თად შე ა ფა სა პო ლი ცი ი ის მი ერ მათ და სა ცა ვად 
გა წე უ ლი ძა ლის ხმე ვა. მათ ცალ სა ხად აღ ნიშ ნეს, რომ, წი ნა 
წლებ თან შე და რე ბით, სა მარ თალ დამ ცვე ლე ბის და მო კი დე
ბუ ლე ბა რა დი კა ლუ რად შეც ვლი ლი და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ა. 
მარ თა ლი ა, არ სე ბობს ნე გა ტი უ რი გა მოც დი ლე ბაც, მაგ რამ 
ის უფ რო გა მო ნაკ ლი სი ა, ვიდ რე წე სი. თუ ად რე პო ლი ცი
ე ლე ბი რე ა გი რებ დნენ შემ თხვე ვა ზე, მაგ რამ არ მა ლავ დნენ 
ნე გა ტი ურ /ინ დი ფე რენ ტულ და მო კი დე ბუ ლე ბას მსხვერ პლის 
მი მართ, ახ ლა მა თი მხრი დან მე ტად იკ ვე თე ბა გუ ლის ხმი
ე რე ბა, მხარ და ჭე რა, დახ მა რე ბის გულ წრფე ლი სურ ვი ლი. 
ყო ვე ლი ვე ამან კი, თა ვის მხრივ, გა ზარ და ნდო ბა შსსს მი
მართ. ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის გახ მა უ რე ბის და დახ მა რე ბის 
სა თხოვ ნე ლად მსხვერპლს დღეს ნაკ ლე ბად აბ რკო ლებს პო
ლი ცი ის მი მართ უნ დობ ლო ბა ან ში ში, ამ კუ თხით წი ნა ღო
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ბას სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი უფ რო წარ მო ად გენს, გან სა კუთ
რე ბით რე გი ო ნებ ში. 

ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ქუ თა ის ში გა მო კი თხულ მა მსხვერ
პლმა აღ ნიშ ნა, რომ პო ლი ცი ელს თა ვის გულ შე მატ კივ რად 
აღიქ ვამ და, რო მე ლიც საქ მეს გუ ლით აკე თებ და. ერ თერ თმა 
მსხვერ პლმა კი მი უ თი თა, რომ „ხუ თი წლის წი ნან დე ლი პო ლი
ცი ე ლი ძა ლი ან გან სხვავ დე ბა ახ ლან დე ლი პო ლი ცი ე ლე ბის გან. 
მა თი შე და რე ბა არ შე იძ ლე ბა, არც პრო ფე სი უ ლი კუ თხით და 
არც [მსხვერ პლის მი მართ] და მო კი დე ბუ ლე ბით“ (ჩაღ რმა ვე ბუ
ლი ინ ტერ ვი უ, ქუთაისი). 

გა მო კი თხუ ლი პო ლი ცი ე ლე ბის მი ერ ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად 
პო ზი ტი უ რად შე ფას და შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო ცე მის 
გა მარ ტი ვე ბა. ამან გა ზარ და პო ლი ცი ის მი მართ ნდო ბა და უზ
რუნ ველ ყო მსხვერ პლის დრო უ ლად დაც ვა, რად გან ზედ მე ტი 
დრო აღარ არის სა ჭი რო ორ დე რის და სამ ტკი ცებ ლად. ასე ვე, 
გა მო უ თა ვი სუფ ლა პო ლი ცი ე ლებს დრო. შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე
რე ბის გა სა ჩივ რე ბის მხო ლოდ ერ თე უ ლი სტა ტის ტი კა არ სე
ბობს და ისიც, რეს პონ დენ ტე ბის ცნო ბით, მეტ წი ლად უკავ
შირ დე ბა მსხვერ პლის მი ერ ჩვე ნე ბის შეც ვლას და წყვი ლის 
შე რი გე ბას. კვლე ვის ერ თერ თმა მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა: „შე მა კა
ვე ბე ლი ორ დე რე ბის გა მო ცე მის გა მარ ტი ვე ბა იმ დე ნად აუ ცი
ლე ბე ლი იყო, რომ ეს ცვლი ლე ბა ყვე ლა ზე დი დი მო ნა პო ვა რი 
მგო ნი ა“ (ფოკუსჯგუფი, ხონი). 

სა მარ თალ დამ ცავ თა თქმით, ად რე არ სე ბუ ლი წე სი, რომ
ლის მი ხედ ვი თაც მათ მი ერ გა მო ცე მულ ორ დერს ძა ლა ში შე
სას ვლე ლად სა სა მარ თლოს მი ერ დამ ტკი ცე ბა სჭირ დე ბო და, 
პრაქ ტი კა ში უამ რავ პრობ ლე მას იწ ვევ და, მათ შო რის, ხდე
ბო და საქ მის გა ჭი ა ნუ რე ბა, იხარ ჯე ბო და ზედ მე ტი დრო, სა
სა მარ თლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე არ სე ბობ და ძა ლა
დო ბის გან მე ო რე ბის, ან მო ძა ლა დის მი ერ შუ რის ძი ე ბის რის კი. 
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ამას თან, სა სა მარ თლო ში ხში რად იც ვლე ბო და ჩვე ნე ბა, სა ჭი
რო იყო ორი ვე მხა რის გა მო ცხა დე ბა, პრო ცე სის ჩა ნიშ ვნის მო
ლო დინ ში ხში რად მთე ლი დღე გა დი ო და. ეს ყვე ლა ფე რი ძალ
ზე სტრე სუ ლი იყო პო ლი ცი ი სა და გან სა კუთ რე ბით  მსხვერ
პლის თვის. მო ძა ლა დე ე ბი, არ ცთუ იშ ვი ა თად, ცდი ლობ დნენ, 
თა ვი აე რი დე ბი ნათ პრო ცე სის თვის. ყო ფი ლა შემ თხვე ვე ბი, 
რო ცა რო მე ლი მე მხა რე არ გა მო ცხად და და შე მა კა ვე ბე ლი ორ
დე რი არ დამ ტკიც და. 

 
კვლე ვის ერთერთმა მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა: „ლან ჩხუ თის სა

სა მარ თლო მარ ტო სამ შა ბა თო ბით მუ შა ობს ად მი ნის ტრა ცი უ
ლი ხა ზით. თუ ოთხ შა ბათს ხდე ბო და ძა ლა დო ბის ფაქ ტი, მო ძა
ლა დის გა დაყ ვა ნა გვი წევ და ოზურ გეთ ში, მას შე ეძ ლო ეთ ქვა, 
დღეს არ მცა ლი ა, ხვალ წა ვი დეთ და იყო სირ თუ ლე ე ბი. ახ ლა 
სა სა მარ თლო სა ჭი რო არ არის, ად გილ ზე ხდე ბა გა მო წე რა, ძა
ლა შია ორ დე რი გა მო წე რის თა ნა ვე, ამა ზე უკე თე სი ცვლი ლე ბა 
ამ საქ მე ში არ მომ ხდა რა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ, ლან
ჩხუ თი). 

შსსს თა ნამ შრომ ლე ბის მი ერ ასე ვე მო წო ნე ბუ ლია სა მი ნის
ტროს პო ლი ტი კა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია პერ სო ნა ლის ცნო
ბი ე რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კენ. პო ზი ტი უ რად 
იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი სა მი ნის ტროს სა პი ლო ტე პროგ რა მა, რომ
ლის ფარ გლებ შიც უწყე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ი ა რეს ტრე
ნერ თა ტრე ნინ გი, ამის შემ დეგ სკო ლებ ში ჩა ტარ და საკ მა ოდ 
პრო დუქ ტი უ ლი სა მუ შაო სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის კუ თხით, 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე სა მარ თლებ რი ვი ცოდ ნის დო
ნის ასა მაღ ლებ ლად (რეს პონ დენ ტებ მა ისა უბ რეს ზუგ დი დის, 
სე ნა კის, ფო თის სკო ლებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის მა გა ლით ზე). 

მო ნა წი ლე ებ მა ხა ზი გა უს ვეს სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი
ე ბე ბის სა ჭი რო ე ბას და მის პო ზი ტი ურ შე დეგს, ზოგ მათ განს 
სა შუ ა ლე ბა ჰქონ და, სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა საც გას ცნო
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ბო და. მო ნი ტო რინ გის მო ნა წი ლე ე ბის ინ ფორ მა ცი ით, უწყე ბა
ში მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხვა პე რი ო დუ ლო ბით 
ტარ დე ბა ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი, რო მელ ზეც გა დამ ზად დე ბი
ან შსს სა მი ნის ტროს წარ მო მად გენ ლე ბი ქალ თა მი მართ და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა ზე კვა ლი ფი ცი უ რი რე ა გი რე ბი
სათ ვის. ტრე ნინ გე ბი ტარ დე ბა შსსს ეგი დით. ამ სა კი თხებ ზე 
მუ შა ო ბენ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ტრე ნინ გებს ატა
რებს პო ლი ცი ის აკა დე მი აც. რეს პონ დენ ტთა ინ ფორ მა ცი ით, 
სა მი ნის ტრო დან თა ნამ შრომ ლებს ხში რად მი უ თი თე ბენ, რომ 
ეს ტრე ნინ გე ბი ყვე ლამ გა ი ა როს. 

ტრე ნინ გე ბის ფარ გლებ ში სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი იძე ნენ 
ცოდ ნას და ეუფ ლე ბი ან იმ უნარ ჩვე ვებს, რომ ლე ბიც ქალ
თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ
ვე ლად სჭირ დე ბათ, მათ შო რი სა ა: მსხვერ პლთან მუ შა ო ბის 
ტექ ნი კა, შე კითხ ვე ბის დას მის და კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბის 
ეფექ ტი ა ნი მე თო დე ბი, ძა ლა დო ბის მი ზე ზე ბის გა მოკ ვლე ვა, 
ძა ლა დო ბის გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბი, გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბა, 
რო გორც და ნა შა უ ლის მო ტი ვი და სხვა. „ორ დე რის გა მო წე
რის დროს პა რა ლე ლუ რად ვფიქ რობ იმა ზე, რო გორ და ვეხ მა
რო მსხვერპლს. უკ ვე ვგრძნობ, რა ტი პის დახ მა რე ბა უფ რო 
სჭირ დე ბა მას. თუ ვხე დავ, რომ მას სჭირ დე ბა ფსი ქო ლო გი, 
ვე ძებ მის თვის ფსი ქო ლოგს. თუ სხვა ტი პის დახ მა რე ბა სჭირ
დე ბა, ვუხ სნი, რომ მის თვის ეს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია  ეს 
ყვე ლა ფე რი მომ ცა ამ ტრე ნინ გებ მა“ (ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ
ვი უ, ლან ჩხუ თი). 

სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის თქმით, ტრე ნინ გე ბი და კვა ლი ფი
კა ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი კურ სე ბი მათ და ეხ მა რა არა მხო ლოდ 
ცოდ ნის შე ძე ნა ში, არა მედ ინ ტუ ი ცი ის, ალ ღოს გა მო მუ შა ვე
ბა ში. ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი 
გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის სა შუ ა ლე ბა საც იძ ლე ვა, პო ლი ცი
ე ლე ბი ერ თმა ნეთს უც ვლი ან ინ ფორ მა ცი ას, თუ რა პრობ ლე
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მებს აწყ დე ბი ან მუ შა ო ბის პრო ცეს ში, რად გან „ყვე ლა ორ დე
რის ის ტო რია არის თა ვი სე ბუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი და სა ინ ტე
რე სო“ (ფოკუსჯგუფი, ხონი). 

მო ნი ტო რინ გმა ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გა მო ავ ლი ნა რის კე ბის 
შე ფა სე ბის და მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის, რო გორც ძა ლა დო
ბის პრე ვენ ცი ის და მსხვერ პლის დაც ვის ქმე დი თი ინ სტრუ
მენ ტის, და დე ბი თი გავ ლე ნა, შემ თხვე ვის სიმ ძი მის შე ფა სე ბის, 
შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბის, მსხვერ პლის 
სა ჭი რო ე ბის გა მოვ ლე ნის კუ თხით. აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტრუ მენ ტის 
და ნერ გვა რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა დროს მოხ და, მაგ რამ დღე
ი სათ ვის ყველ გან გა მარ თუ ლად მუ შა ობს. რეს პონ დენ ტთა შე
ფა სე ბით, მე ქა ნიზმს აქვს სამ მა გი ეფექ ტი: მსხვერ პლის დაც
ვის და მო ძა ლა დის კონ ტრო ლის პა რა ლე ლუ რად, და ცუ ლია 
თვი თონ პო ლი ცი ე ლი, რად გან არ სე ბობს მი სი ფუნ ქცი ე ბი სა 
და ორ დე რით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მხა რე ე ბის თვის სა ვალ დე
ბუ ლო ქმე დე ბე ბის მკა ფიო ინ სტრუქ ცი ე ბი. ქუ ლა თა სის ტე მა, 
პო ლი ცი ე ლე ბის აზ რით, კარ გად უზ რუნ ველ ყოფს შემ თხვე ვის 
სიმ ძი მის სწო რად შე ფა სე ბას. 

ად რე არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო
ცე მის შემ დეგ მო ძა ლა დის კონ ტრო ლის ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მე
ბი არ არ სე ბობ და, ახალ მა ინ სტრუ მენ ტმა გა ა მარ ტი ვა და გაა
უმ ჯო ბე სა პო ლი ცი ის მუ შა ო ბა, ამას თან, მიდ გო მა გახ და უფ
რო სის ტე მუ რი, ერ თი ა ნი და ობი ექ ტუ რი. ყო ველ კონ კრე ტულ 
შემ თხვე ვა ში მო ძა ლა დის გან მო სა ლოდ ნე ლი რის კის შე ფა სე ბა 
და ე ფუძ ნა უფ რო ობი ექ ტურ კრი ტე რი უ მებს, ვიდ რე მხო ლოდ 
ერ თი პო ლი ცი ე ლის აღ ქმა ა, ასე ვე რის კის დო ნის შე სა ბა მი სად
ვე გა ნი საზ ღვრე ბა მო ნი ტო რინ გის ინ ტენ სი ვო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
და დას ტურ და რეს პონ დენ ტთა გა მო კითხ ვით: „მო ნი ტო რინ გის 
მე ქა ნიზ მი ქმე დი თია იქე დან გა მომ დი ნა რე, რომ ინ სპექ ტორს 
ორ დე რის მოქ მე დე ბის ვა და ში აქვს ურ თი ერ თო ბა რო გორც 
მსხვერ პლთან, ასე ვე მო ძა ლა დეს თან. რის კის მაჩ ვე ნებ ლის მი
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ხედ ვით არის გან საზ ღვრუ ლი, რამ დე ნი სა ტე ლე ფო ნო ზა რი 
და ვი ზი ტი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს რო გორც გეგ მი უ რი, ასე ვე 
არა გეგ მი უ რი. ძა ლი ან ეფექ ტუ რად ვთვლი ამ სის ტე მას, ვი ნა
ი დან მჭიდ რო კავ შირ შია უბ ნის ინ სპექ ტო რი ორი ვე მხა რეს თან 
და აკონ ტრო ლებს, დარ ღვე ვა მოხ და თუ არა, რამ დე ნად იცავს 
მო ძა ლა დე ორ დერ ში გან საზ ღვრულ პი რო ბებს“ (ჩაღ რმა ვე ბუ
ლი ინ ტერ ვი უ, სენაკი). 

რის კე ბის შე ფა სე ბის და მო ნი ტო რინ გის სის ტე მას სა ჭი
რო სი ახ ლედ მი იჩ ნე ვენ გა მო კი თხუ ლი მსხვერ პლე ბიც. მა თი 
თქმით, ორ დე რის მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში პო ლი ცია აკონ ტრო
ლებ და სი ტუ ა ცი ას და იცავ და მათ უსაფ რთხო ე ბას. 

და დე ბი თად შე ფას და თა ნამ შრომ ლო ბა შსსს რე გი ო ნულ 
სამ სა ხუ რებს შო რის, ში და უ წყებ რი ვი კო ორ დი ნა ცი ის სა შუ ა
ლე ბით. მსხვერ პლის და მო ძა ლა დის ში და რე გი ო ნუ ლი მიგ რა
ცი ის მი უ ხე და ვად, სის ტე მა გა მარ თუ ლად მუ შა ობს. „მა გა ლი
თად, თუ გა მო წე რა ორ დე რი ფოთ მა, მო ძა ლა დე ცხოვ რობს 
ზუგ დიდ ში, გა და ეგ ზავ ნე ბა ორ დე რი ზუგ დიდს და მო ნი ტო
რინ გიც მან უნ და აწარ მო ოს. თბი ლის ში მომ ხდა რი ძა ლა დო ბის 
ორ დე რი გა მოგ ვეგ ზავ ნა ერ თხელ და ჩვენ გა ვუ წი ეთ მო ნი ტო
რინ გი. ასე თი მე ქა ნიზ მი ძა ლი ან აქ ტი უ რად მუ შა ობს“ (ფოკუს
ჯგუფი, ზუგდიდი). 

ასე ვე, სა მარ თალ დამ ცავ თა აზ რით, პო ზი ტი უ რია უწყე ბის 
შიგ ნით, სხვა დას ხვა რგოლს შო რის გა მარ თუ ლი კო მუ ნი კა
ცი ი სა და მსჯე ლო ბის პრაქ ტი კა სი ახ ლე ე ბის და ნერ გვის სა
ჭი რო ე ბა ზე. ხში რად იგ ზავ ნე ბა რე გი ო ნულ გან ყო ფი ლე ბებ ში 
პრო ექ ტე ბი და ითხო ვენ პო ლი ცი ელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის გა
ზი ა რე ბას ამ სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბით, ქუ თა ის ში ფო კუს
ჯგუ ფის მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა, რომ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის 
გა მო ცე მის გა მარ ტი ვე ბაც ამ გვა რი მსჯე ლო ბის და გა მოც
დი ლე ბის ანა ლი ზის შე დე გი ა. უკუ კავ ში რი და მიმ დი ნა რე რე
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ფორ მე ბის გან ხილ ვა იმ ადა მი ა ნებ თან, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ 
უზ რუნ ველ ყო ფენ ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მის და ნერ გვას, 
მი სა სალ მე ბე ლი ა. მა გა ლი თად, ზუგ დიდ ში ფო კუს ჯგუ ფის მო
ნა წი ლემ სწო რედ ამა ზე ილა პა რა კა: „ვთქვათ, იგეგ მე ბა რა ი
მე ცვლი ლე ბა კა ნონ ში, ყვე ლას მოგ ვდის გან სა ხილ ვე ლად და 
უნ და გა ვუგ ზავ ნოთ ამ უწყე ბებს ჩვე ნი აზ რი. მა გა ლი თად, რა 
რის კე ბი შე იძ ლე ბა მოყ ვეს ამ ცვლი ლე ბას ად გილ ზე მუ შა ო ბის 
დროს, რას უნ და ვე ლო დოთ, რო გო რი იქ ნე ბა მო სა ლოდ ნე
ლი ეფექ ტი. ასე თი რე ჟი მით ვმუ შა ობთ მუდ მი ვად“ (ფოკუს
ჯგუფი, ზუგდიდი). 

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა და დე ბი თად შე ა ფა სეს სის ტე მა ში 
ქა ლი თა ნამ შრომ ლე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა, გან სა კუთ რე ბით 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 
კუ თხით, ასე ვე სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა. სა მარ თალ დამ ცავ თა 
თქმით, შემ თხვე ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ბა ზა ში 24 სა ა
თის გან მავ ლო ბა ში ასა ხა ვენ. 
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  თავიIV

  მონიტორინგისპროცესში
  სამართალდამცავთამიერ
  გამოკვეთილიგამოწვევები

4.1. გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და 
სა მარ თალ დამ ცავ თა შე ნიშ ვნე ბი

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ფარ გლებ ში რეს
პონ დენ ტთა მცი რე ნა წილ მა თა ვი აა რი და უწყე ბის წი ნა შე არ
სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე სა უ ბარს. მა თი აზ რით, შსს უმ კლავ დე ბა 
პრობ ლე მებს. ნა წილ მა კი შე და რე ბით ღი ად ისა უბ რა იმ სირ
თუ ლე ებ ზე, რომ ლებ საც თა ვი ან თი სამ სა ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე
ო ბის შეს რუ ლე ბი სას აწყ დე ბი ან.

სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა ერ თსუ ლოვ ნად აღ ნიშ ნეს, რომ ერთ
ერ თ ყვე ლა ზე დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მო სახ ლე ო ბის 
ნა წი ლის მი ერ კა ნო ნის ცვლი ლე ბე ბის არ ცოდ ნა, გან სა კუთ
რე ბით რე გი ო ნებ ში, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის და 
მგრძნო ბე ლო ბის და ბა ლი დო ნე ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის პრობ ლე მის მხრივ. რო გორც მო ძა ლა დის თვის, ასე ვე 
მსხვერ პლის თვის. ხში რად მო უ ლოდ ნე ლი ა, რომ ძა ლა დო ბის 
პირ ვე ლი ვე ფაქ ტის გა მო აშ კა რა ვე ბის შემ დეგ მო ძა ლა დეს ცი
ხე ემუქ რე ბა. ასე ვე მო ძა ლა დეს არ აქვს ცოდ ნა იმის შე სა ხებ, 
რომ მი სი ძა ლა დობ რი ვი ქცე ვა კვა ლი ფი ცირ დე ბა, რო გორც 
სე რი ო ზუ ლი და ნა შა უ ლი, დას ჯა დი ქმე დე ბა. „სა ზო გა დო ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბა ისევ ნო მერ პირ ვე ლი სა კი თხია და მთა ვარ ზე 
მთა ვა რი. მო ძა ლა დეს სიტყ ვა სიტყ ვით ვუხ სნი, რას ნიშ ნავს ეს 
ორ დე რი, რომ არ უნ და მი ე კა როს, რომ თუ და არ ღვი ა, და ი



33

ჭე რენ. ეს ყვე ლა ფე რი ისე თი გა უ გე ბა რია მის თვის, ვე რა ფერს 
ვა გე ბი ნებთ. რას ჰქვი ა, ჩემს ცოლს არ მი ვუ ახ ლოვ დე, შენ ვინ 
გე კი თხე ბა ო“ (ფოკუსჯგუფი, თერჯოლა). 

სა ზო გა დო ე ბის მენ ტა ლი ტე ტი, გან სა კუთ რე ბით რე გი ო
ნებ ში, სოფ ლებ ში, ურ თუ ლე სი დაბ რკო ლე ბაა მსხვერ პლი ქა
ლე ბის თვი საც. ახ ლობ ლე ბი, მე ზობ ლე ბი, შე საძ ლო ა, ჩუ მად 
თა ნა უგ რძნობ დნენ მსხვერპლს, მაგ რამ თავს იკა ვე ბენ კონ
ფლიქ ტში ღი ად ჩა რე ვი სა გან. „სო ფელ ში მა ინც ასე აზ როვ ნე
ბენ, რომ ოჯა ხი უნ და შე ი ნარ ჩუ ნო, რომც მოგ კლან, ამი ტომ 
ასეთ ნა ბი ჯებს, პო ლი ცი ის გა მო ძა ხე ბას არ უჭე რენ მხარს“ 
(ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ქუთაისი). 

კვლე ვის დროს გა მო იკ ვე თა, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრობ
ლე მა სირ თუ ლე ებს ქმნის გა მო ძი ე ბის პრო ცეს შიც. რეს პონ
დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ხში რია მსხვერ პლის მი ერ მი ცე მუ ლი 
ჩვე ნე ბის შეც ვლა მე ო რე დღეს, რად გან აც ნო ბი ე რებს, რომ 
მო ძა ლა დე შე იძ ლე ბა და ა კა ვონ. ასე ვე, სამ წუ ხა როდ, ქა ლე ბი 
გა ნიც დი ან ოჯა ხის წევ რე ბის, ახ ლობ ლე ბის, გარ შე მომ ყო ფე ბის 
ზე წო ლას. „მსხვერ პლი არ დგას მყა რად თა ვის მი ცე მულ ჩვე
ნე ბა ზე, ეს ძა ლი ან უშ ლის ხელს გა მო ძი ე ბას“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, სენაკი).

საქ მის გა მო ძი ე ბი სას გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს სა ზო გა დო
ე ბის მი ერ პო ლი ცი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე უა რი ან ანო ნი
მუ რო ბის გა რან ტი ის მო თხოვ ნა, ოფი ცი ა ლურ ჩვე ნე ბა ზე უა
რის თქმა. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში პო ლი ცი ე ლებ მა აღ ნიშ
ნეს, რომ იცა ვენ გამ ხე ლის გან ძა ლა დო ბის ფაქ ტის შე სა ხებ 
შემ ტყო ბი ნებ ლის ვი ნა ო ბას, თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, რიგ 
შემ თხვე ვებ ში, მა ინც რთუ ლია ჩვე ნე ბის მი ღე ბა. 

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, სა მი ნის ტროს ძა ლის ხმე ვა 
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სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად არ არის საკ
მა რი სი, სო ცი ა ლუ რი რეკ ლა მე ბი არ არის ეფექ ტი ა ნი. რეს
პონ დენ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ აუ ცი ლე ბე ლია უფ რო მე ტი ძა
ლის ხმე ვა სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ
ლე ბით, რა თა ადა მი ა ნებ მა თა ვი არ აა რი დონ შემ თხვე ვე ბის 
გამ ჟღავ ნე ბას, გა მო ი ჩი ნონ მე ტი სა მო ქა ლა ქო თვით შეგ ნე ბა 
და ითა ნამ შრომ ლონ გა მო ძი ე ბას თან, მა ში ნაც კი, რო ცა თვი
თონ არ არი ან მსხვერ პლე ბი: „ყვე ლა მო ქა ლა ქეს რომ ჰქონ
დეს მსგავ სი თვით შეგ ნე ბა და რე კავ დეს ძა ლა დო ბის შემ თხვე
ვის გა გე ბი სას, დღეს ჩვენ არ გვექ ნე ბო და ასე თი სტა ტის ტი კა. 
ამას ალ ბათ გარ კვე უ ლი წლე ბი დას ჭირ დე ბა“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, ლანჩხუთი).

მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ არ სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 
უმე ტე სად იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, არ სე ბობ დეს იზო ლი რე ბუ ლი 
სივ რცე მსხვერ პლთან და უბ რკო ლე ბე ლი მუ შა ო ბის თვის და ამ 
კუ თხით სი ტუ ა ცია ბევ რად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია (მა გა ლი თად, 
სე ნაკ ში). თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვად 
რჩე ბა რიგ სამ მარ თვე ლო ებ ში მსხვერ პლთან ან /და მოწ მეს თან 
სა მუ შა ოდ სა თა ნა დო სივ რცის არარ სე ბო ბა (მა გა ლი თად: თერ
ჯო ლა, ზუგ დი დი), რაც სე რი ო ზულ დის კომ ფორტს უქ მნის 
რო გორც და ზა რა ლე ბულს, ასე ვე უწყე ბის წარ მო მად გენ ლებს. 
სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა ხა ზი გა უს ვეს მსხვერ პლი ქა ლე ბი სა და 
არას რულ წლოვ ნე ბი სთ ვის სა თა ნა დო გა რე მოს შექ მნის მნიშ
ვნე ლო ბას, თუმ ცა ეს ყო ველ თვის ვერ ხერ ხდე ბა. შე დე გად, 
ილა ხე ბა კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის ინ ტე რე სი, რთულ დე ბა და ზა რა
ლე ბუ ლის ნდო ბის მო პო ვე ბა, ეს უკა ნას კნე ლი გა ნიც დის დის
კომ ფორტს, ზოგ ჯერ, მე ო რად ვიქ ტი მი ზა ცი ა საც კი, რა მაც, 
შე საძ ლო ა, გა მო ძი ე ბის ჩიხ ში შეს ვლა ან ჩაშ ლა გა მო იწ ვი ოს, 
რად გან მსხვერ პლი ცვლის, ან უარს ამ ბობს ჩვე ნე ბის მი ცე
მა სა და ძა ლა დო ბის და დას ტუ რე ბა ზე. ამ პრობ ლე მას კარ გად 
აც ნო ბი ე რე ბენ სა მარ თალ დამ ცა ვე ბიც: „ყვე ლა ზე დი დი პრობ
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ლე მა ის არის, რომ ჩვენ, სამ წუ ხა როდ, არ გვაქვს სპე ცი ა ლუ რი 
ოთა ხი, სა დაც შე იძ ლე ბა მოხ დეს მსხვერ პლის და კითხ ვა. რო ცა 
მსხვერ პლი და კითხ ვა ზე შეგ ვყავს, ერ თმა ნეთს ვაფ რთხი ლებთ, 
ამ ოთახ ში არა ვინ შე მო ვი დეს. უკ ვე ყვე ლამ იცის, რომ იქ 
მსხვერ პლი ა. გარ და ამი სა, ლან ჩხუ თი პა ტა რა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი ა, ყვე ლა ერ თმა ნეთს იც ნობს, ხში რად სახ ლში გა მო კითხ ვის 
შემ დეგ, ფაქ ტე ბის და სა ზუს ტებ ლად ვი ბა რებთ პო ლი ცი ა ში. 
სა ნამ მსხვერ პლი ოთახ ში შე მო ვა, ცნო ბის მოყ ვა რე თა მთელ 
არ მი ას გა დის. თვი თონ შე ნო ბაც აში ნებთ. ეს არის ყვე ლა ზე 
დი დი დის კომ ფორ ტი მსხვერ პლის თვის, უკ ვე და ზაფ რუ ლი ა, 
დაღ ლი ლი ა, გა ღი ზი ა ნე ბუ ლია და ეს ყვე ლა ფე რი და კითხ ვის 
დროს ცუ დად მოქ მე დებს. რაც სა ბო ლო ოდ იმა ში გა მო ი ხა ტე
ბა, რომ მსხვერ პლის დი დი ნა წი ლი ცვლის პირ ველ ჩვე ნე ბას“ 
(ფოკუსჯგუფი, ლანჩხუთი). 

პო ლი ცი ა ში გა სა უბ რე ბი სას გან ცალ კე ვე ბუ ლი სივ რცის 
არარ სე ბო ბა ძა ლი ან არა სა სი ა მოვ ნო ფაქ ტია მსხვერ პლთათ
ვის. გა მო კი თხულ თა გან მხო ლოდ ერ თი ქა ლის გა მოც დი ლე
ბით და დას ტურ და მყუდ რო და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი გა რე მოს 
არ სე ბო ბა, სხვა შემ თხვე ვებ ში კი მათ და მა ტე ბი თი სტრე სი გა
ნი ცა დეს: „და კითხ ვა მოხ და სამ მარ თვე ლო ში. გან ცალ კე ვე ბუ
ლი სივ რცე არ იყო და ეს იყო სე რი ო ზუ ლი დის კომ ფორ ტი ჩემ
თვის, რო გორც მსხვერ პლის თვის. რო ცა პი რა დულ საქ მე ებ ზეა 
სა უ ბა რი, მსხვერპლს უნ და ჰქონ დეს სა შუ ა ლე ბა, ისა უბ როს 
გან ცალ კე ვე ბულ სივ რცე ში. რო გო რი ა, რო დე საც შენს პი რად 
პრობ ლე მებ ზე სა უბ რობ, ისე დაც გი ჭირს ამ თე მა ზე სა უ ბა რი 
და შენ თან ერ თად კი დევ ოთახ ში მყო ფი 23 ადა მი ა ნი ის მენს 
ამ ყვე ლა ფერს“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ზუგდიდი). მძი მეა 
მეორე მსხვერ პლის გა მოც დი ლე ბაც: „ვერ ვი ტან გან ყო ფი ლე
ბა ში მის ვლას, მაგ რამ რა ღა ც დე ტა ლე ბის და ზუს ტე ბის მიზ
ნით მთხო ვეს მის ვლა. სა ში ნე ლე ბა იყო ეს ყვე ლა ფე რი, ჩემ ზე 
ძა ლი ან იმოქ მე და. ასე მე გო ნა, ყვე ლა მე მი ყუ რებ და. ყვე ლამ 
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იცო და, რომ მსხვერ პლი ვი ყა ვი“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, 
ქუთაისი).

გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს სექ სუ ა
ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთან ურ თი ერ თო ბის ცოდ ნის ნაკ
ლე ბო ბა. რეს პონ დენ ტე ბი იზი ა რებ დნენ იმ მო საზ რე ბას, რომ 
მსხვერ პლი უნ და გა მო კი თხოს მის თვის კომ ფორ ტულ, მშვიდ 
გა რე მო ში და თუ მო ი თხოვს, რომ ჩვე ნე ბა მის ცეს ქალ გა
მომ ძი ე ბელს, ეს სურ ვი ლი აუ ცი ლებ ლად უნ და შე უს რულ დეს. 
თუმ ცა ამ ტი პის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის თვის არ აქვთ შე სა
ბა მი სი კითხ ვა რი, რო მე ლიც ზუს ტად გა ით ვა ლის წი ნებ და სექ
სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის ინ ტე რე სებს და მორ გე ბუ
ლი იქ ნე ბო და ასე თი და ნა შა უ ლე ბის გა მო ძი ე ბის სპე ცი ფი კა ზე. 
„და კითხ ვის თვის არ სე ბობს სტან დარ ტუ ლი კითხ ვე ბი, რო მლე
ბიც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დე პარ ტა მენ ტის რე კო მენ და ცი ა ა, 
მაგ რამ რამ დე ნად მუ შა ობს, ეს სხვა საქ მე ა. ამ შე კითხ ვე ბით 
ვხელ მძღვა ნე ლობთ, მაგ რამ, რა თქმა უნ და, ჩვე ნი ინ ტუ ი ცი
ი თაც ვმოქ მე დებთ, გა აჩ ნია სი ტუ ა ცი ას, გა აჩ ნია მსხვერპლს 
და სტან დარ ტუ ლი შე კითხ ვე ბი ყვე ლას თან არ გა მოდ გე ბა“ 
(ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ლანჩხუთი).

გა მო იკ ვე თა, რომ პრაქ ტი კა ში არის ჯვა რე დი ნი შე მა კა ვე ბე
ლი ორ დე რე ბი, რო ცა ერ თი მხა რე, რო მელ მაც მო ა წყო კონ
ფლიქ ტის პრო ვო ცი რე ბა, გვევ ლი ნე ბა და ზა რა ლე ბუ ლად. არ
სე ბობს შემ თხვე ვე ბი, რო ცა მო ძა ლა დის მო თხოვ ნით მსხვერ
პლის წი ნა აღ მდეგ გა მო ცე მუ ლი შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რი გა ა
უქ მა სა სა მარ თლომ. ეს მო ძა ლა დის სა სარ გებ ლოდ ორ დე რის 
გა მო ცე მის ნე გა ტი უ რი ტენ დენ ცი ა, რაც სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 
ან გა რიშ შიც მოხ ვდა, არის სა პირ წო ნე ძვე ლი პრაქ ტი კი სა, რო
ცა შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რე ბი რთუ ლად გა ი ცე მო და. პო ლი ცი ას 
უფ რო ნა თე ლი ინ სტრუქ ცია უნ და მი ე ცეს, რა თა ისე თი მნიშ
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ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლე, რო გო რიც ორ დე რის გა მო ცე მის გა მარ ტი
ვე ბა ა, მსხვერპ ლის წი ნა აღ მდეგ მო ძა ლა დემ მა ნი პუ ლა ცი უ რად 
არ გა მო ი ყე ნოს. 

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა ასე ვე გა მოკ ვე თეს გარ კვე უ ლი 
სირ თუ ლე შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის ფორ მას თან და კავ ში
რე ბით და ისა უბ რეს მი სი დახ ვე წის სა ჭი რო ე ბა ზე. მათ აღ
ნიშ ნეს, რომ ეს მე ქა ნიზ მი, ძი რი თა დად, ას რუ ლებს თა ვის 
და ნიშ ნუ ლე ბას: უზ რუნ ველ ყოფს მო ძა ლა დის შე კა ვე ბას და 
მსხვერ პლის დაც ვას, თუმ ცა ასე ვე მი უ თი თეს სხვა დას ხვა 
ცვლი ლე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე, რაც პო ლი ცი ის მუ შა ო ბას უფ რო 
ეფექ ტი ან სა და მოქ ნილს გახ დი და. მა თი თქმით, სა სურ ვე
ლია, ორ დე რის ფორ მებ ში ვე იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე
სა ბა მი სი გრა ფე ბი და მი ე ცეთ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მის სა
ფუძ ველ ზე და ა კა ვონ მო ძა ლა დე წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვი სას, 
რო ცა ამის სა ჭი რო ე ბა იქ ნე ბა. დღეს პო ლი ცი ის თვის წი ნა
აღ მდე გო ბის გა წე ვი სას პირს აკა ვე ბენ ად მი ნის ტრა ცი ულ სა
მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის სა ფუძ ველ ზე და ამი სათ ვის 
ცალ კე ფორ მე ბის შევ სე ბა უწევთ, რაც არაპ რაქ ტი კუ ლია და 
ზედ მეტ საქ მეს აკის რებს პო ლი ცი ას. ამას თან, სას ჯე ლის სა
ხით ჯა რი მის და კის რე ბა ფი ნან სუ რი ტვირ თია ოჯა ხი სთ ვის. 
ეს მით უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ გვა რი ეკო ნო მი კუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მძი მე ზე გავ ლე ნას ისევ მსხვერპლ ქალ სა 
და მის შვი ლებ ზე ახ დენს. „ხში რად გვი წევს ად მი ნის ტრა ცი
უ ლით და კა ვე ბა, რად გან არ მე მორ ჩი ლე ბა, არ და მორ ჩი ლე
ბი სათ ვის ცალ კე სან ქცი ე ბი არის და 1000ლა რი ა ნი ჯა რი მის 
გა დახ და ცალ კე პრობ ლე მაა ისე დაც დამ ძი მე ბუ ლი სო ცი ა
ლუ რი ფო ნის გა დამ კი დე. კარ გი იქ ნე ბა, შე მა კა ვე ბელ ორ
დერს თან ჰქონ დეს უფ ლე ბა, რომ სა ჭი რო ე ბი სა მებრ მოხ დეს 
მო ძა ლა დის და კა ვე ბა 12 დღით ფი ნან სუ რი სან ქცი ე ბის გა
რე შე“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ლანჩხუთი).
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რეს პონ დენ ტე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის 
მოქ მე დე ბის დროს თან და კავ ში რე ბით გან სხვა ვე ბუ ლი იყო. 
ისი ნი ფიქ რო ბენ, რომ ვა დის გან საზ ღვრი სას მე ტი თა ვი სუფ
ლე ბა უნ და ჰქონ დეთ. ნა წი ლის აზ რით, ზოგ ჯერ ერ თი დღეც 
კი საკ მა რი სია მო ძა ლა დის და სა ფიქ რებ ლად, მე ო რე ნა წილს კი 
სა ჭი როდ მი აჩ ნია ორ დე რის ერთ თვე ზე უფ რო ხან გრძლი ვი 
ვა დით გა მო ცე მის შე საძ ლებ ლო ბაც არ სე ბობ დეს.

პო ლი ცი ელ თა აზ რით, გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მსხვერ
პლის თვის კომ პლექ სუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა მის თვის კომ
ფორ ტულ გა რე მო ში. სა ჭი როა ისე თი ცენ ტრი შე იქ მნას, სა დაც 
მუ დამ იქ ნე ბა ფსი ქო ლო გი, სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი, ასე ვე სხვა 
ტი პის სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი, რა თა და ზა რა ლე ბუ ლის თვის 
შე საძ ლე ბე ლი იყოს დახ მა რე ბის მი ღე ბა ერთ სივ რცე ში. მა თი 
თქმით, გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებს წა ად გე ბა მსგავ სი ინი ცი
ა ტი ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად და ფიქ სირ და, რომ პო ლი ცი ე ლე ბი 
(გან სა კუთ რე ბით, სა პატ რუ ლო პო ლი ცი ის წარ მო მად გენ ლე
ბი) სირ თუ ლეს აწყ დე ბი ან პრაქ ტი კა ში და სა ჭი როდ მი იჩ ნე
ვენ სპე ცი ა ლუ რი ქვე და ნა ყო ფის ან გან ყო ფი ლე ბის შექ მნას, 
რო მე ლიც სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ ქალ თა მი მართ 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მი მარ თუ ლე ბით, რად გან ამ კა ტე გო
რი ის საქ მე ებს დი დი დრო და ყუ რა დღე ბა სჭირ დე ბა. სიჩ ქა რის 
დროს, რო ცა სა მა რთალ დამ ცა ვებს, პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში, 
სხვა შემ თხვე ვა ზე რე ა გი რე ბა უწევთ, შე იძ ლე ბა, მნიშ ვნე ლო
ვა ნი დე ტა ლი დარ ჩეს მხედ ვე ლო ბის მიღ მა, რაც ნე გა ტი უ რად 
აი სა ხე ბა მსხვერ პლის მდგო მა რე ო ბა ზე. შსსს აქვს მსგავ სი 
პრაქ ტი კა, მა გა ლი თად, არ სე ბობს სის ხლის სა მარ თლის ჯგუ
ფი, რო მე ლიც ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა ზე არ 
მუ შა ობს. რო გორც კვლე ვის ერ თერ თმა მო ნა წი ლემ აღ ნიშ
ნა, არ სე ბობ და პო ლი ცი ის ყვე ლა გან ყო ფი ლე ბა ში ოჯა ხში ძა
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ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე მო მუ შა ვე სპე ცი ა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბის 
შექ მნის იდე ა, რო მე ლიც, სა ვა რა უ დოდ, და ფი ნან სე ბის პრობ
ლე მის გა მო არ გან ხორ ცი ელ და. რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, ამ 
სა კითხ ზე მსჯე ლო ბა უნ და გა ნახ ლდეს და შექ მნის შემ თხვე ვა
ში ასეთ მა ჯგუფ მა უნ და იმოქ მე დოს კო ორ დი ნი რე ბუ ლად რე
ფე რი რე ბის სის ტე მის სუ ბი ექ ტებ თან, მათ შო რის, სო ცი ა ლურ 
მუ შა კებ თან, თავ შე საფ რებ თან, სკო ლებ თან თა ნამ შრომ ლო
ბით. „უნ და ვთქვათ, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბა იმ დე ნად სპე ცი
ფი კუ რი და რთუ ლი თე მა ა, მას ეკუთ ვნის ცალ კე გან ყო ფი
ლე ბა ყვე ლა ქა ლაქ ში. თა ვი სი სა პატ რუ ლო ეკი პა ჟით, ასე ვე 
სა გა მო ძი ე ბო სამ სა ხუ რით. აქე დან რომ გა ვალ, ქუ ჩა ში სულ 
სხვა სა კი თხებს ვაწყ დე ბი. გა მო ძა ხე ბა ზე რომ მივ დი ვარ, არა
ვინ უნ და მაჩ ქა რებ დეს, უბ რა ლოდ და წე რე, გა მო ე ცი და გა მო
დი, ეგ რე არ ხდე ბა, იქ მი ლი ო ნი ფაქ ტო რი ა“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, ქუთაისი).

შსსს თა ნამ შრომ ლებს ჰქონ დათ ტექ ნი კუ რი შე ნიშ ვნაც: 
პრაქ ტი კა ში პრობ ლე მა ექ მნე ბათ მსხვერ პლსა და მო ძა ლა
დეს შო რის სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ის აკ რძალ ვის გა მო. მა
თი აზ რით, უნ და გა ი მიჯ ნოს მუ ქა რის შემ ცვე ლი ზა რე ბი და 
ჩვე უ ლებ რი ვი კონ სტრუქ ცი უ ლი სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ა, 
რო მე ლიც ზოგ ჯერ სა ჭი როა და მსხვერ პლიც არ არის წი ნა
აღ მდე გი. ამ დე ნად, უფ რო ნათ ლად უნ და იქ ნეს ახ სნი ლი, რა 
სა ხის კო მუ ნი კა ცი აა და უშ ვე ბე ლი: „შე მა კა ვე ბელ ორ დერ ში წე
რი ა, რომ სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცია აკ რძა ლუ ლი ა, გა მო დის, 
რომ დარ ღვე ვა და ფიქ სირ და იმ შემ თხვე ვა შიც კი, რო ცა ეს 
არ არის მუ ქა რის ან შე უ რაცხ ყო ფის შემ ცვე ლი. უფ რო მე ტად 
უნ და იყოს გა წე რი ლი, რო დის შე იძ ლე ბა და რეკ ვა და რა შემ
თხვე ვა ში ით ვლე ბა დარ ღვე ვად“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, 
ქუთაისი).

მო ნი ტო რინ გის მო ნა წი ლე ებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე
ბა გა ა მახ ვი ლეს მსხვერ პლის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ



40

რა მე ბის სიმ წი რე ზე, რაც არ იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას, მო ძა
ლა დე ზე ეკო ნო მი კუ რად და მო კი დე ბულ მა ქალ მა თა ვი და აღ
წი ოს ძა ლა დო ბას. მათ ზუს ტად შე ნიშ ნეს, რომ ალ ტერ ნა ტი ვის 
არარ სე ბო ბა იძუ ლე ბულს ხდის მსხვერპლს, მო ით მი ნოს მძი მე 
ყო ფა: „მა გა ლი თად, ქალს თავ შე საფ რის მე რე სად მე რა ი მე 
ფორ მით სამ სა ხუ რის შოვ ნა არ უნ და უჭირ დეს. რა შიმ შილს 
მო უკ ლავს და რა ღა მო ძა ლა დე ქმარს. ამი ტო მაც ბრუნ დე ბი ან 
ისევ უკან“ (ფოკუსჯგუფი, ხონი).

სა მარ თალ დამ ცვე ლებ მა სავ სე ბით სა მარ თლი ა ნად აღ ნიშ
ნეს, რომ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ეფექ ტი ა ნო ბას 
ბევ რად ამ ცი რებს მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის და მი სი ქცე
ვის კო რექ ცი ის პროგ რა მე ბის არარ სე ბო ბა. სხვა ქვეყ ნე ბის 
გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით ით ქვა, რომ მო ძა ლა დის გა
მოს წო რე ბა ზე ზრუნ ვის გა რე შე რთუ ლი იქ ნე ბა ძა ლა დო ბის 
და მარ ცხე ბა. პო ლი ცი ე ლებ მა თა ვი ან თი პრაქ ტი კი დან გა იხ სე
ნეს არა ერ თი შემ თხვე ვა, რო ცა მო ძა ლა დე ვერ აც ნო ბი ე რებ და 
თა ვი სი ქმე დე ბის სიმ ძი მეს, არ ჰქონ და სი ნა ნუ ლი და მხო ლოდ 
შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის პი რო ბე ბის ფორ მა ლუ რად დაც ვა ზე 
იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი, რა თა აე რი დე ბი ნა, მი სი აზ რით, და
უმ სა ხუ რე ბე ლი სას ჯე ლი. პო ლი ცი ელ თა აზ რით, მო ძა ლა დეს 
კა ნო ნის ძა ლით უნ და და ე ვა ლოს რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა
მის გავ ლა, რად გან ნე ბა ყოფ ლო ბი თი რე ა ბი ლი ტა ცია შე დე გის 
მომ ტა ნი არ იქ ნე ბა. ასე ვე, რეს პონ დენ ტთა თქმით, ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტე ბი იმა ტებს სო ცი ა ლუ რი ფო ნის დამ ძი მე ბი სას, ამი ტომ 
მათ მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ ნი ათ სი ღა რი ბის აღ მო საფხ ვრე ლად 
მუ შა ო ბა, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის დახ ვე წა და და საქ მე ბა . 
„პრაქ ტი კა ში მქონ და შემ თხვე ვა: სამ სა ხუ რი და კარ გა, და ლე ვა 
და ი წყო და საქ მე იქამ დე მი ვი და, რომ ცოლს და უ წყო ცე მა და 
ეს სის ტე მა ტუ რად გრძელ დე ბო და. ასეთ ადა მი ანს სჭირ დე ბა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ა. სა ხელ მწი ფო სხვა ნა ი რად უნ და ეხ მა რე ბო დეს, 
და საქ მე ბის პროგ რა მე ბი სჭირ დე ბა ასეთ ხალხს, ცი ხე კი არა, 
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და ჭე რა პრობ ლე მას ვერ გა მო ას წო რებს, და საქ მე ბამ კი შე იძ
ლე ბა ის მთა ვა რი მი ზე ზი აღ მოფხ ვრას, რის გა მოც ძა ლა დო ბა 
ხდე ბა“ (ფოკუსჯგუფი, ხონი).

გა მო კი თხუ ლი მსხვერ პლე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი ამ კუ თხით 
სრუ ლი ად ემ თხვე ვა პო ლი ცი ის მო საზ რე ბებს. ისი ნი მი იჩ ნე ვენ, 
რომ სა რე ა ბი ლი ტა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის, ქცე ვის კო რექ ცი ის 
პროგ რა მე ბის გა რე შე ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლია მო ძა ლა დის 
ცნო ბი ე რე ბის შეც ვლა. ამ პი რო ბებ ში მსხვერ პლე ბი სრულ ყო
ფი ლად და ცუ ლად არ გრძნო ბენ თავს და აწუ ხებთ ლე გი ტი მუ
რი კითხ ვე ბი: რა იქ ნე ბა, რო ცა მო ძა ლა დე გა მო ვა ცი ხი დან? ან 
გა ვა შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის მოქ მე დე ბის ვა და?

4.2. გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის ას პექ ტში 
გა მოკ ვე თი ლი გა მოწ ვე ვე ბი

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა, რომ და ზა რა ლე ბუ
ლებს არა ერ თგვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ გა მომ ძი ებ
ლის სქე სის მი მართ, თუმ ცა, გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბის 
მი უ ხე და ვად, კვლე ვამ ნათ ლად აჩ ვე ნა, მსხვერ პლთა უმე ტე სო
ბა, რო გორც წე სი, ქალ სა მარ თალ დამ ცველ თან ურ თი ერ თო
ბას ამ ჯო ბი ნებს. შე სა ბა მი სად, ფსი ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო
ბი დან და სა კი თხის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, მათ უნ და 
ჰქონ დეთ შე საძ ლებ ლო ბა, აირ ჩი ონ, ვის თან სურთ სა უ ბა რი. 
სის ტე მამ ქა ლი გა მომ ძი ებ ლის არარ სე ბო ბით ან ნაკ ლე ბო ბით 
და ზა რა ლე ბულს დაბ რკო ლე ბა არ უნ და შე უქ მნას. შე სა ბა მი
სად, კვლე ვამ ცხად ყო მე ტი ქა ლი ინ სპექ ტორ გა მომ ძი ებ ლის 
სა ჭი რო ე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო ლო წლებ ში, სის ტე მა ში 
ქა ლი თა ნაშ რომ ლე ბის რიცხ ვი გა ი ზარ და, გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 
ის, რომ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ჯერ კი დევ ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა კა ცე
ბის რა ო დე ნო ბას. 
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სა მარ თალ დამ ცავ თა თქმით, არ სე ბო ბენ პრო ფე სი ო ნა ლი 
კა ცე ბი, რომ ლე ბიც პირ ნათ ლად ას რუ ლე ბენ მო ვა ლე ო ბას, 
მაგ რამ ოჯახ ში ძა ლა დო ბა სა ჭი რო ებს ქა ლი გა მომ ძი ებ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბას. ხში რად, მსხვერ პლი სთ ვის პო ლი ცი ე ლის კვა ლი
ფი კა ცი ა საც კი არ აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, მთა ვა რი ა, ქა ლი იყოს, 
რად გან მას ენ დო ბა, მას უზი ა რებს თა ვის წუ ხილს. ამას სა
მარ თა ლ დამ ცავ თა უმე ტე სო ბის პრაქ ტი კა ადას ტუ რებს: „არის 
რა ღაც, რასაც ვერ შე ის წავ ლი, ვერ აით ვი სებ, რაც მხო ლოდ 
ქალს აქვს. და ეს არის, პირ ველ რიგ ში, მსხვერ პლის როლ ში 
ად ვი ლად შეს ვლა, მი სი ტკი ვი ლის გა თა ვი სე ბა“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, ლანჩხუთი).

მო ნი ტო რინ გის მო ნა წი ლე თა ნა წილს გან სხვა ვე ბუ ლი გა
მოც დი ლე ბა აღ მო აჩ ნდა. მა თი თქმით, რო დე საც გა მო ძა ხე ბა 
ხდე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტზე, ად გილ ზე მი დის ქა ლი 
(რა საკ ვირ ვე ლი ა, ქა ლი თა ნამ შრომ ლის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა
ში) და მა მა კა ცი პო ლი ცი ე ლი. სტან დარ ტუ ლად, ქა ლი მუ შა ობს 
მსხვერ პლთან, მა მა კა ცი კი და კი თხავს მო ძა ლა დეს. ზოგ ჯერ 
მსხვერ პლე ბი მა მა კაც გა მომ ძი ებ ლებს არ ჩე ვენ, ასე მეტ და
ცუ ლო ბას გრძნო ბენ, რად გან ხან და ხან იმ დე ნად აგ რე სი უ ლია 
მო ძა ლა დე, შე საძ ლოა, ქალ პო ლი ცი ელს გამ კლა ვე ბა გა უ ჭირ
დეს. 

შსსს თა ნამ შრომ ლე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ სა თა ნა დო კვა
ლი ფი კა ცია გა აჩ ნია ქალ საც და კაც საც, მაგ რამ აღი ა რე ბენ, 
რომ ქა ლი და ზა რა ლე ბუ ლე ბი მა ინც მე ტად ენ დო ბი ან თა ვი
სი ვე სქე სის გა მომ ძი ე ბელს. იყო გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბაც, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც გენ დე რუ ლად ნე იტ რა ლუ რი მიდ გო მა 
არ არის და მაბ რკო ლე ბე ლი. მა გა ლი თად, ერ თერ თმა გა მო კი
თხულ მა პო ლი ცი ელ მა აღ ნიშ ნა: „ჩემს პრაქ ტი კა ში არ ყო ფი ლა 
შემ თხვე ვა, რომ არ გახ სნი ლა მსხვერ პლი. რო ცა და ვუჯ დე
ბი და ავუხ სნი, რომ მე ვარ მო სუ ლი და სახ მა რებ ლად, თუ 
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გინ და, რომ და გეხ მა რო, შენ მე უნ და და მეხ მა რო და მი თხა
რი, რო გორც იყო და რა ნა ი რა დაც იყო. მიყ ვე ბა ყვე ლა ფერს. 
თუმ ცა ჰქო ნია თა ნამ შრომ ლებს შემ თხვე ვა, რომ არ გახ სნი ლა 
მსხვერ პლი“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ქუთაისი).

რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა სა თუ ოდ არ მი იჩ ნევს ქა ლი 
გა მომ ძი ებ ლე ბის და მა ტე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. გა მოვ ლინ და 
უფ რო რა დი კა ლუ რი პო ზი ცი აც: „მგო ნი ა, რომ ეს პრო ფე სია 
სუფ თა ქა ლუ რი ა, თვი თონ ძა ლა დო ბა ოჯახ ში იმ დე ნად სპე ცი
ფი კუ რი ა, რომ მხო ლოდ ქა ლე ბი ამ საქ მე ში ბევ რად უკე თე სი 
იქ ნე ბო და“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ლანჩხუთი).

რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ პო ლი ცი ა ში, ასე ვე ზო
გა დად სა მარ თალ დამ ცავ სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი მას კუ ლი
ნუ რი გა რე მო, სა მარ თალ დამ ცავ თა მი ერ გა კიცხ ვის ში ში 
აბ რკო ლებს ქალს, მი მარ თოს მათ დახ მა რე ბის თვის. პო ლი
ცი ა, მსხვერ პლთა უმე ტე სო ბის აღ ქმა ში, მა ინც მას კუ ლი ნუ
რი, კა ცუ რი გა რე მო ა. სა ჭი როა მე ტი მუ შა ო ბა ამ მი მარ თუ
ლე ბით, გა მოწ ვე ვა თა და საძ ლე ვად, სტე რე ო ტი პე ბის, ყალ
ბი წარ მოდ გე ნე ბის და სან გრე ვად. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა 
ნათ ლად გა მო იკ ვე თა მსხვერ პლებ თან ინ ტერ ვი უს დრო საც: 
„სულ სხვა გა რე მო ა, სულ მა მა კა ცე ბი, სულ კა ნო ნე ბი. და
ძა ბუ ლი ვი ყა ვი, რა მე ზედ მე ტი არ წა მომ ცდეს მეთ ქი. ბევ რი 
რა მე შე იც ვა ლა, მაგ რამ ყვე ლას ასე ჰგო ნი ა, რომ მა მა კა
ცი მა მა კა ცის მხა რე სა ა. მე, მა გა ლი თად, დღემ დე ასე მგო
ნი ა. ყვე ლა და მეხ მა რა, პო ლი ცია მხარ ში მედ გა ბო ლომ დე, 
მაგ რამ გულ ში სხვას ფიქ რო ბენ მგო ნი ა. სულ მგო ნი ა, რომ 
ჩემს ის ტო რი ა საც სა დღაც ვი ღა ცას თან სი ცი ლით მოყ ვე ბი
ან. ეს ძა ლი ან და მამ ცი რე ბე ლი ა. ანუ, ბო ლომ დე პო ლი ცი
ას არ ვენ დო ბი და ასე ბევ რი ფიქ რობს“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, ქუთაისი).
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გენ დე რულ გა მოწ ვე ვას თან კავ შირ შია ის ფაქ ტიც, რომ 
კა ცე ბის მი ერ დო მი ნი რე ბულ სფე რო ში, რიგ შემ თხვე ვებ ში, 
სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი სო ლი და რო ბის მა ხინჯ პრაქ ტი კას მი
მარ თა ვენ თა ვი სი ვე სქე სის კო ლე გე ბის მი მართ. ამ დე ნად, 
შსსთვის მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს სის ტე
მის თა ნამ შრო მელ მო ძა ლა დე ებ თან ბრძო ლა და მსხვერ პლის 
სა თა ნა დოდ დაც ვა. სი ტუ ა ცი ას ამ ძი მებს ის, რომ ძა ლო ვა
ნი სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გე ნე ლი მო ძა ლა დის თა ნამ
შრომ ლე ბი გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში მი კერ ძო ე ბულ ნი არი ან 
მის მი მართ. სწო რედ ამა ზე მი უ თი თეს წი ნამ დე ბა რე კვლე
ვის ფარ გლებ ში გა მო კი თხულ მა მსხვერ პლებ მა: „მი სი [მო
ძა ლა დის] მხა რე ჰქონ და ყვე ლას. შე ვატყ ვე, რომ მის მხა რეს 
იკა ვებ დნენ. პო ლი ცი ა ში ჩვე ნე ბის მი სა ცე მად რომ მი ვე დით, 
ვი ღა ცამ და უ რე კა გა მომ ძი ე ბელს, რო დე საც ჩვენ გვე სა უბ
რე ბო და, იმ ვი ღა ცამ უთხ რა: „რა მე არ ჩა წე როთ ისე თი ო“, 
სა უბ რი დან გა მომ დი ნა რე მივ ხვდი ამ ყვე ლა ფერს. არ ეწე რა 
ის, რომ შე უ რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნა [დე და ჩემს], შე უ ვარ და და ა.შ. 
პო ლი ცი ელ მა მითხ რა, შენ გინ და, რომ შე ნი შვი ლე ბის მა
მა და ი ჭი რო ნო? შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის გა მო წე რა რომ მინ
დო და, ყვე ლა არი დებ და თავს, შენ გა მო წე რე, შენ გა მო წე
რე ო... ყვე ლა გარ ბო და ამ დროს, ჩე მი მე უღ ლე თა ნამ შრო მე
ლია და ყვე ლა არი დებს თავს, რომ მას რა მე არ და უ შავ დეს“ 
(ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ზუგდიდი).

მსხვერ პლე ბის მი ერ წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ფარ გლებ ში აღ
წე რი ლი შემ თხვე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ პო ლი ცი ას ორ მა გი სტან
დარ ტი აქვს და სის ტე მის თა ნამ შრო მე ლი მო ძა ლა დის შემ
თხვე ვა ში შე და რე ბით ლო ი ა ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას ავ ლენს. 
ძი რი თა დად, ეს გა მო ი ხა ტე ბა ფაქ ტის სიმ ძი მის და მალ ვა სა და 
საქ მის გა რე მო ე ბე ბის ტენ დენ ცი ურ აღ წე რა ში. ასე ვე სე რი ო
ზუ ლი პრობ ლე მაა სა მარ თალ დამ ცვე ლე ბის მი ერ მა თი ნა თე
სა ვი ან მე გო ბა რი მო ძა ლა დი სათ ვის ხე ლის და ფა რე ბის მცდე
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ლო ბე ბი. პო ლი ცი ე ლე ბი ზოგ ჯერ სცდე ბი ან თა ვი ან თი კომ
პე ტენ ცი ის ფარ გლებს და „შემ რი გებ ლის“ რო ლის მორ გე ბას 
ცდი ლო ბენ, რაც, რა საკ ვირ ვე ლი ა, მო ძა ლა დი სად მი მი კერ ძო ე
ბი სა და მი სი ინ ტერ სე ბი სათ ვის ან გა რი შის გა წე ვის გა მო ხა ტუ
ლე ბა ა. პრობ ლე მის სიმ წვა ვეს ნათ ლად აჩ ვე ნებს მსხვერ პლთა 
მო ნათხ რო ბი: „ი ყო ბავ შვე ბით მა ნი პუ ლა ცი ის ფაქ ტი. თა ვი დან 
პო ლი ცი ე ლებ მაც თქვეს, რომ ეს იყო ზე წო ლა ბავ შვებ ზე, გა
გი ჟე ბუ ლი იყო ყვე ლა მე ზო ბე ლი. მე არ ვი ცი, მე რე რა და
წე რეს, რო ცა ჩვენ თან იყ ვნენ მო სუ ლე ბი, უცებ ჩე მი ყო ფი
ლი ქმრის ბი ძაშ ვი ლი მო ვი და, რო მე ლიც პო ლი ცი ის უფ რო სი ა, 
იმან რა და ა წე რი ნა, არ ვი ცი და წა ვიდ ნენ...“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, ქუთაისი).

„ჩემ თან არ ყო ფი ლა მსგავ სი ამ ბა ვი, მაგ რამ რო გორ არ 
მსმე ნი ა. თვი თონ პო ლი ცი ე ლე ბი მო ძა ლა დეს რომ ამ ხნე ვებ
დნენ, ასე თი შემ თხვე ვა ჩემს მა მი დაშ ვილს შე ემ თხვა. გა მომ ძი
ე ბე ლი მი სი ქმრის კლა სე ლი იყო. არ გინ და ოჯა ხის დან გრე ვა, 
კარ გი ბი ჭი ა, ერ თხელ შე ე შა ლა და აპა ტი ეო  პო ლი ცი ე ლი 
ეუბ ნე ბო და და იმ დე ნი გა ა კე თა, ვი თომ შე ა რი გა მი სი ჭკუ ით. 
მე რე ისევ იგი ვე გა ა კე თა (მო ძა ლა დემ) და ახ ლა გან ქორ წი ნე
ბუ ლი ა“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ქუთაისი).

გა დამ ზა დე ბის არა ერ თი პროგ რა მი სა და ტრე ნინ გის მი უ
ხე და ვად, სამ წუ ხა როდ, ჯერ კი დევ შე მაშ ფო თებ ლად და ბა
ლია ზო გი ერ თი პო ლი ცი ე ლის გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა და 
პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ხა რის ხი. ამ გვარ ფაქ ტებს ღრმა გავ ლე
ნა აქვს მსხვერ პლზე, ხში რად ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა მძი მე 
დაღს ას ვამს მას: „ჩე მი მუ ლის ქმა რი პო ლი ცი ე ლია და სი
ტუ ა ცი ის გან მუხ ტვის თვის ხში რად იძა ხებ დნენ ოჯახ ში. ის 
პე რი ო დუ ლად აფ რთხი ლებ და მო ძა ლა დეს, რომ ძა ლი ან გამ
კაც რდა კა ნო ნე ბი. თვალ ში სა ცე მი იყო ორ მა გი სტან დარ ტე ბი: 
მე რე და ი წყებ და ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე ამ ბე ბის მო ყო ლას და 



46

ისე თი ირო ნი ით ყვე ბო და ქა ლებ ზე, ყვე ლა ნი იცი ნოდ ნენ. ეს 
მო მენ ტი დღე საც ცუ დად მოქ მე დებს ჩემ ზე“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, ქუთაისი). 

შსს ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა ში ერ თერ თი მთა ვა რი სტრუქ ტუ რა ა, შე სა ბა მი სად, 
მის სის ტე მა ში გა მოვ ლე ნილ გა მოწ ვე ვებს გან სა კუთ რე ბით 
მძი მე გავ ლე ნა აქვს ამ ბრძო ლის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე. ამ დე ნად, 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სწრა ფი და ადეკ ვა ტუ რი რე ა
გი რე ბა ასე თი დარ ღვე ვე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად. 

4.3. ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძალ ა დო ბის წი ნა აღ მდეგ 
მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბის 

წი ნა აღ მდე გო ბე ბი პრაქ ტი კა ში

მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ კა ნო ნის გამ კაც რე ბას (ძა ლა დო ბის პირ
ვე ლი შემ თხვე ვის თა ნა ვე სის ხლის სა მარ თლებ რივ რე ა გი რე ბას, 
თუ ქმე დე ბა ში და ნა შა უ ლის ნიშ ნე ბი ა) პო ზი ტი ურ თან ერ თად 
გარ კვე უ ლი, წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ეფექ ტიც აქვს, გან სა კუთ რე
ბით  სა წყის ეტაპ ზე, რო ცა სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევ რამ დე 
არ მი სუ ლა ინ ფორ მა ცია სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ. გა მო კი თხულ თა 
ნა წი ლის აზ რით, მკაც რი და უკომ პრო მი სო მოქ მე დე ბა ძა ლა
დო ბის წი ნა აღ მდეგ არის აუ ცი ლე ბე ლი, ნა წი ლი კი მი იჩ ნევს, 
რომ ამან შე იძ ლე ბა და აბ რკო ლოს მსხვერ პლი და არ გა ამ
ჟღავ ნოს ძა ლა დო ბის ფაქ ტი, რად გან ცი ხის თვის ვერ იმე ტებს 
ოჯა ხის წევრ მო ძა ლა დეს. პრობ ლე მას ამ წვა ვებს სა ზო გა დო ე
ბის მო უმ ზა დებ ლო ბა. 

პო ლი ცი ელ თა უმე ტე სო ბამ აღ ნიშ ნა, რომ მსხვერ პლებს, 
ძი რი თა დად, „მო ძა ლა დის შე ში ნე ბა“ სურთ და თა ვი სუფ ლე
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ბის აღ კვე თის ან მძი მე სას ჯე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის წი ნა აღ
მდეგ ნი არი ან. „შე ში ნე ბა მინ დო და, და ჭე რა კი არა ო. ხში
რად ის მის ასე თი ფრა ზე ბი“ (ფოკუსჯგუფი, ქუთაისი). სა
მარ თალ დამ ცა ვე ბი ში შო ბენ, რომ მკაც რი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბის ალ ბა თო ბა მსხვერპლს და აფ რთხობს, ჩვე ნე ბას 
შე აც ვლე ვი ნებს, ან სა ერ თოდ უარს ათ ქმე ვი ნებს შსსთვის 
მი მარ თვა ზე. ასე ვე, რეს პონ დენ ტთა აზ რით, მძი მე სო ცი ა
ლუ რი ფო ნი ამ წვა ვებს პრობ ლე მას, გან სა კუთ რე ბით, რო ცა 
მო ძა ლა დე ოჯა ხის მარ ჩე ნა ლი ა. ასეთ შემ თხვე ვებ ში, პო ლი
ცი ის მკაც რი რე ა გი რე ბი სას, მსხვერ პლთა აგ რე სია გა და დის 
სა მარ თალ დამ ცა ვებ ზე და მას მო კავ ში რის ნაც ვლად, მტრად 
აღიქ ვა მენ. „ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ცი ტი გვაქვს. მსხვერ პლიც 
და მო ძა ლა დეც ამ ცვლი ლე ბას აბ სო ლუ ტუ რად მო უმ ზა დე
ბე ლი შეხ ვდა, ვერ წარ მო იდ გენ, რო გო რი აფო რი ა ქე ბუ ლია 
მსხვერ პლი, რო ცა ვუხ სნით, რომ მე უღ ლე უნ და და ვა კა ვოთ. 
მაქ სი მა ლუ რად დე ტა ლებ ში ვუხ სნით ყვე ლა წვრილ მანს, რომ 
ეს არის დრო ე ბი თი და მის თვის ხელ საყ რე ლია და ცუ ლო ბის 
კუ თხით, მაგ რამ სა ბო ლო ოდ მა ინც ცვლი ან ჩვე ნე ბას: არა, 
რა სი სუ ლე ლე ა, რა ტომ უნ და და ა კა ვოთ? და მე რე აგ რე სი უ
ლე ბი პო ლი ცი ე ლე ბის მი მართ ხდე ბი ან. თქვენ გინ დათ და ა კა
ვოთ, მე რე ვინ არ ჩენს ჩემს შვი ლებს? ასე ჰგო ნი ათ, რომ ამას 
პო ლი ცია აკე თებს მი სი ნე ბით. კა ნონ ში რა წე რი ა, რა ცვლი
ლე ბა შე ი ტა ნეს, ეს ნაკ ლე ბად აღელ ვებთ“ (ჩაღრმავებული 
ინტერვიუ, ლანჩხუთი).

თუმ ცა კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ნა წი ლი მხარს უჭერს მკაცრ 
პო ლი ტი კას. მა თი თქმით, მი მარ თვი ა ნო ბა არ შეც ვლი ლა. ასე
ვე აუ ცი ლე ბე ლია მო ძა ლა დემ იცო დეს, რომ სე რი ო ზუ ლი სას
ჯე ლი ემუქ რე ბა ქალ თა მი მართ ან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ჩა
დე ნის შემ თხვე ვა ში. „მე არ ვთვლი, რომ კა ნო ნის გამ კაც რე
ბამ შე ა ფერ ხა ან შე ამ ცი რა მო მარ თვის რა ო დე ნო ბა“ (ფოკუს
ჯგუფი, ქუთაისი). „ად რე ხელ წე რი ლე ბი იყო, ის ხომ სა ერ თოდ 
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არა ფერს ნიშ ნავ და და არ მუ შა ობ და, მე რე შე მა კა ვე ბე ლიც არ 
მუ შა ობ და ისე ეფექ ტი ა ნად, რო გორც ახა ლი ცვლი ლე ბა. ჩე მი 
აზ რით, კარ გია გამ კაც რე ბა, შე შინ დნენ უფ რო მო ძა ლა დე ე ბი 
(ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ქუთაისი).

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ცვლი ლე ბე ბი თა
ვი დან იწ ვევს წი ნა აღ მდე გო ბებს პრაქ ტი კა ში, მაგ რამ გარ კვე
უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ შე იძ ლე ბა, მე ტი და დე ბი თი ეფექ ტი 
ექ ნეს. ად რე თუ გვი ან ინ ფორ მა ცია გავ რცელ დე ბა და რო ცა 
ყვე ლას ეცო დი ნე ბა, რომ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბა უბ რა ლო შემ თხვე ვა არ არის და მო ძა ლა დეს თა ვი სუფ ლე
ბის აღ კ ვე თა ემუქ რე ბა, ამ გვა რი ფაქ ტე ბი შემ ცირ დე ბა. ამ დე
ნად, სა მარ თალ დამ ცავ თა აზ რით, მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე
ბუ ლო ბის ხა რის ხის ზრდის პა რა ლე ლუ რად, უფ რო ნათ ლად 
გა მოჩ ნდე ბა ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი მკაც რი პო
ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა. „ნე ბის მი ერ ცვლი ლე ბას სა ზო გა დო ე ბა 
ხვდე ბა არ ცოდ ნით. ალ ბათ, გარ კვე უ ლი პე რი ო დი უნ და გა ვი
დეს, რომ ეფექ ტი ა ნო ბა ზე ან ნაკ ლე ბე ფექ ტი ა ნო ბა ზე ვი სა უბ
როთ“ (ფოკუსჯგუფი, ზუგდიდი).

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა შე ფა სე ბით, რის კის შე ფა სე ბის ინ
სტრუ მენ ტი, უმე ტე სად, სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ობი ექ ტუ რად შე
ფას დეს კონ ფლიქ ტი, მაგ რამ არ სე ბობს რთუ ლი შემ თხვე ვე
ბიც, მა გა ლი თად, თუ პი რი ნა სა მარ თლე ვი ა, მსუ ბუ ქი სიტყ ვი
ე რი შე ლა პა რა კე ბაც კი მე ქა ნი კუ რად იწ ვევს მის თვის მა ღა ლი 
ქუ ლე ბის მი ნი ჭე ბას და სის ხლისსა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ
ლო ბის და კის რე ბას. კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ნა წი ლის მო საზ რე
ბით, ეს სა კი თხი სე რი ო ზულ გა ა ნა ლი ზე ბას მო ი თხოვს.

ასე ვე, რეს პონ დენ ტთა აზ რით, წი ნა აღ მდე გობ რი ვია პრაქ
ტი კა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, წყვი ლის შე რი გე ბის შემ თხვე ვა
ში, ორ დე რის პი რო ბე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
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დგე ბა. ეს პო ლი ცი ას უქ მნის პრობ ლე მას. შე საძ ლო ა, სა მარ
თლდამ ცა ვი ხე დავს, რომ წყვი ლი ნამ დვი ლად შე რიგ და, ძა ლა
დო ბის გან მე ო რე ბის რის კი მცი რეა და მათ ერ თობ ლი ვი თა ნა
ცხოვ რე ბა სურთ, მაგ რამ შე მა კა ვე ბე ლი ორ დე რის პი რო ბებ ში 
მო ძა ლა დეს აკ რძა ლუ ლი აქვს მსხვერ პლთან მი ახ ლო ე ბა. ასეთ 
შემ თხვე ვებს გა ა ნა ლი ზე ბა სჭირ დე ბა და, შე საძ ლო ა, შსსს თა
ნამ შრო მელს მოქ ნი ლად მოქ მე დე ბის მე ტი სა შუ ა ლე ბა მი ე ცეს, 
რა თა კონ კრე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ის და რის კის მი ხედ ვით იმოქ მე
დოს. ამ მხრივ ნა თე ლი ინ ტრუქ ცი ე ბის არ სე ბო ბა გა ა მარ ტი
ვებ და პო ლი ცი ის მუ შა ო ბას. 

ხში რად სა ზო გა დო ე ბა ში მსჯე ლო ბის საგ ნად იქ ცე ვა, ძა ლა
დო ბის შემ თხვე ვი სას, მო ძა ლა დის ნაც ვლად მსხვერ პლის გა მო
რი დე ბის პრაქ ტი კა. სახ ლის და ტო ვე ბა ბავ შვე ბით და სხვა გან 
გა დას ვლა მარ თლაც დი დი სტრე სია რო გორც მსხვერ პლის, 
ასე ვე მი სი შვი ლე ბი სათ ვის, მა შინ რო ცა მო ძა ლა დეს სა ცხოვ
რე ბე ლი ად გი ლის შეც ვლას თან და კავ ში რე ბით დის კომ ფორ
ტი არ აქვს, რაც გარ კვე ულ წი ლად მო ძა ლა დის სა სარ გებ ლოდ 
მოქ მე დე ბას ჰგავს. თუმ ცა მსხვერ პლთა უმ რავ ლე სო ბამ კვლე
ვი სას გა ნა ცხა და, რომ თა ვა დაც ურ ჩევ ნი ათ სახ ლი დან წას ვლა. 
ეს, ძი რი თა დად, იმ მავ ნე სო ცი ა ლუ რი პრაქ ტი კის შე დე გი ა, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც ქა ლე ბი სა კუთ რე ბას, გან სა კუთ რე ბით 
უძ რავ ქო ნე ბას იშ ვი ა თად ფლო ბენ. ისი ნი ჯერ მშობ ლე ბის, 
შემ დეგ კი ქმრის ოჯა ხის სახ ლში ცხოვ რო ბენ. ამ მი მარ თუ ლე
ბით სა ზო გა დო ე ბის, მათ შო რის მსხვერ პლე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბა ზე მუ შა ო ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. „სა ერ თოდ, ზო გა დად, 
ყვე ლა ნორ მა ლუ რი ქა ლი ასე გა ა კე თებს, იმი ტომ რომ ჩვენს 
მენ ტა ლი ტეტ ში არ ჯდე ბა ასე თი რა ღაც. შე მეძ ლო იქ დარ
ჩე ნა, მაგ რამ ვერ დავ რჩე ბო დი იქ შვი ლე ბის გა მოც. რა ღაც 
ამო რა ლო ბა მგო ნი ა. მე არა ვარ ასე გაზ რდი ლი და რა ვქნა“ 
(ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ქუთაისი).
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პო ლი ცი ე ლებს თა ვი ანთ ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში ქალ
თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
სი ახ ლე ე ბის და ნერ გვი სას კარ გად შე უძ ლი ათ რის კე ბის და წი
ნა აღ მდე გო ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. ამი ტომ მა თი ხედ ვე ბი სა
ყუ რა დღე ბო ა. პრაქ ტი კა ში გა მოვ ლე ნი ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის 
გა ა ნა ლი ზე ბა და ამის სა ფუძ ველ ზე შე სა ბა მი სი მიდ გო მე ბის 
და ნერ გვა და მოქ მე დე ბის გა ტა რე ბა მო მა ვალ ში ძა ლა დო ბის 
სა წი ნა აღ მდე გო პო ლი ტი კის მე ტი წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე
ბის გა რან ტი ა ა. აუ ცი ლე ბე ლი ა, სა ხელ მწი ფომ სიმ კაც რეს თან 
ერ თად ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბას და უ პი რის
პი როს პრე ვენ ცი ა ზე, ზი ა ნის შემ ცი რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მა და და ნერ გოს ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ გრძელ ვა დი
ა ნი და მას შტა ბუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, მა გა ლი თად, მო ძა ლა დის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მე ბი, რად გან ეს უკა ნას კნე ლი, რო
გორც კა ნონ თან კონ ფლიქ ტში მყო ფი პი რი, იმ სა ხუ რებს სა
მარ თლი ან სას ჯელს, ხო ლო, რო გორც ამ ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე 
და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ზრუნ ვის ობი ექ ტი  გა მოს წო რე ბის 
შანსს. თა ვის მხრივ, მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ძა ლა დობ
რი ვი შემ თხვე ვე ბის გან მე ო რე ბის რის კის შე სამ ცი რებ ლად და 
მსხვერ პლის უკეთ და სა ცა ვა დაც აუ ცი ლე ბე ლი ა. 
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  თავიV

  შინაგანსაქმეთასამინისტროს
  წარმომადგენლებისკოორდინაცია
  რეფერირებისმექანიზმის
  სხვარგოლებთან

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ აქ ტი უ რად თა ნამ
შრომ ლო ბენ რე ფე რი რე ბის სის ტე მის სხვა სუ ბი ექ ტებ თან, 
იღე ბენ მათ გან ინ ფორ მა ცი ას მსხვერ პლის, ძა ლა დო ბის ფაქ
ტის შე სა ხებ. გა მო იკ ვე თა, რომ სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი შე და
რე ბით გა აქ ტი ურ და ამ კუ თხით. პო ლი ცი ას პრაქ ტი კა ში ჰქო
ნია შემ თხვე ვე ბი, რო ცა ექი მებ მა და ა ფიქ სი რეს ოჯახ ში ძა ლა
დო ბა და მი მარ თეს სა მარ თალ დამ ცა ვებს. 

რეს პონ დენ ტებ მა მი უ თი თეს ასე ვე რე ფე რი რე ბის სი ტე მის 
ზო გი რგო ლის სი სუს ტე ზე გან სა კუთ რე ბით აღი ნიშ ნა ად გი
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ შრო მელ თა მხრი დან მე
ტი ძა ლის ხმე ვის გა წე ვის აუ ცი ლებ ლო ბა, სოფ ლის რწმუ ნე
ბუ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ქალ თა მი მართ და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში. 

პრობ ლე მაა თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მხრი დან 
ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის მხარ
და ჭე რის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბაც. 
ვერ ხერ ხდე ბა ჯე როვ ნად ამ პროგ რა მე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ტა ნა და ინ ტე რე სე ბულ პი რე ბამ დე. 
სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის პრაქ ტი კა ში ყო ფი ლა შემ თხვე ვე ბი, 
რო ცა თვით მმარ თვე ლო ბას აქვს მსხვერ პლთა დახ მა რე ბის 
პროგ რა მა, მაგ რამ მო ქა ლა ქე ე ბი ინ ფორ მი რე ბულ ნი არ არი ან 
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ამის შე სა ხებ. რო გორც ერ თერ თმა რეს პონ დენ ტმა გა ნა ცხა
და: „უნ და და ინ ტე რეს დეს თვით მმარ თვე ლო ბა ჩვენ თან თა
ნამ შრომ ლო ბით. მე კი ვა კე თებ ამის ინ ფორ მი რე ბას, მაგ რამ 
ჩე მამ დე უნ და ჰქონ დეს მსხვერპლს ინ ფორ მა ცი ა, რომ ასე
თი სერ ვი სი არ სე ბობს და მი მარ თვის შემ თხვე ვა ში შე უძ ლია 
ბი ნით უზ რუნ ველ ყო ფა. ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა არ ხდე ბა“ 
(ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ლანჩხუთი).

კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მოვ ლინ და ისე თი შემ თხვე ვაც, 
რო ცა უწყე ბებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო 
ერ თი უწყე ბის თა ნამ შრომ ლებ მა არ იცი ან, რა პროგ რა მას 
ახორ ცი ე ლებს მე ო რე ორ გა ნო. მა გა ლი თად, სე ნა კე ლი პო
ლი ცი ე ლი სათ ვის უც ნო ბი იყო, რომ მის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
არის მსხვერ პლის ბი ნის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა. 
რე ფე რი რე ბის მე ქა ნიზ მის რგო ლებს შო რის მჭიდ რო კო ორ
დი ნა ცი ის არარ სე ბო ბა კი დევ უფ რო ამ ცი რებს მსხვერ პლის 
სა თა ნა დოდ ინ ფორ მი რე ბი სა და მი სი დახ მა რე ბის შე საძ ლებ
ლო ბას. 

ერ თერთ სუსტ რგო ლად და სა ხელ და სკო ლა, სა დაც არის 
ბუ ლინ გის შემ თხვე ვე ბი, არი ან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლე ბი, მაგ რამ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ამა ზე 
თვალს ხუ ჭავს. ზო გი ერთ სკო ლას სა ერ თოდ და ხუ რუ ლი აქვს 
სივ რცე და არ უშ ვებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, რო
მელ თაც თა ნამ შრომ ლო ბა სურთ. გა მო კი თხულ მსხვერ პლთა 
შე ფა სე ბი თაც, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის, მათ შო
რის სკო ლის, რო ლი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში პა სი
უ რი ა.

სა მარ თალ დამ ცავ თა მი ერ რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს 
შო რის წარ მა ტე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მა გა ლი თად და სა
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ხელ და გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო სა და შსსს ერ თობ ლი
ვი პრო ექ ტი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის კუ თხით, რომ ლის 
ფარ გლებ შიც მოს წავ ლე ებს მი ე წო დათ ინ ფორ მა ცია ქალ თა 
მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სა და ამ მი მარ თუ
ლე ბით პო ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. მო ნი ტო რინ გის 
მო ნა წი ლე ებ მა გა მო ხა ტეს წუ ხი ლი, რომ ყვე ლა სკო ლა არ 
არის ჩარ თუ ლი მსგავს აქ ტი ვო ბა ში. ისი ნი სა ჭი როდ მი
იჩ ნე ვენ ამ სა პი ლო ტე პრო ექ ტის გაგ რძე ლე ბას: „სკო ლა ში 
მო ზარ დებს ვას წავ ლით სა მარ თლის კულ ტუ რას. კვი რა ში 
ერ თი გაკ ვე თი ლი ბევრ რა მეს აძ ლევს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
კუ თხით, ძა ლი ან კარ გი პრო ექ ტი ა. ასე თი სა გან მა ნათ ლებ
ლო პრო ექ ტე ბი სხვა კლა სებ შიც რომ იყოს, მი ვე სალ მე ბო
დი“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, ლანჩხუთი).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ რე გი ო ნებ ში ძალ ზე მწვა ვეა პრო
ფე სი ო ნა ლი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა. ეს დე ფი ცი ტი გან სა
კუთ რე ბით ეხე ბა სო ცი ა ლურ მუ შა კებ სა და ფსი ქო ლო გებს. 
მა გა ლი თად, ლან ჩხუთ ში მხო ლოდ ერ თი სო ცი ა ლუ რი მუ
შა კი ა. გუ რი ა შიც ერ თი ფსი ქო ლო გი ა. კად რე ბის ნაკ ლე ბო
ბა, ერ თი მხრივ, ამ ცი რებს რე ფე რა ლურ რგო ლებს შო რის 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის შე საძ ლებ ლო ბას და, მე ო რე 
მხრივ, ძა ლა დო ბა ზე შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის ხა რისხს და 
ეფექ ტი ა ნო ბას. 

პო ლი ცი ას ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა სო ცი ა ლურ 
მუ შა კებ თან აქვს. გა მო კი თხულ მა მსხვერ პლებ მაც მი უ თი თეს, 
რომ პო ლი ცი ის გარ და, ძი რი თა დად, სო ცი ა ლურ სა ა გენ ტოს
თან ურ თი ერ თო ბენ. კო ორ დი ნა ცი ის სის ტე მა, მა თი შე ფა სე
ბით, მეტ ნაკ ლე ბად ქმე დი თი ა. და ფიქ სირ და მკვეთ რად უარ
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ყო ფი თი გა მოც დი ლე ბაც: „პო ლი ცი ამ გა მო ი ძა ხა სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რი, მაგ რამ არა ვინ არ მო სუ ლა. ჩემს შემ თხვე ვა ში კო
ორ დი ნა ცია არ იყო ეფექ ტი ა ნი“ (ჩაღრმავებული ინტერვიუ, 
ზუგდიდი).

რეს პონ დენ ტებს მკა ფიო პო ზი ცია ჰქონ დათ იმას თან და
კავ ში რე ბით, რომ აუ ცი ლებ ლად უნ და და იხ ვე წოს თა ნამ
შრომ ლო ბის და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის ხა რის ხი რე ფე რი რე
ბის სუ ბი ექ ტებს შო რის. ეს კი უნ და მოხ დეს პა სუ ხის მგე ბე ლი 
სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის და 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა აზ რე ბით და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლით, 
მსჯე ლო ბით. 

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა ისა უბ რეს ად გი ლობ რი ვი კო ორ დი
ნა ცი ის რგო ლის სა ჭი რო ე ბა ზეც, რო მე ლიც შექ მნის ფორ მა
ლურ და არა ფორ მა ლურ სივ რცეს დი ა ლო გის თვის, არ სე ბუ
ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა მო სავ ლე ნად და რე ა გი რე ბის ეფექ ტი ა ნი 
სტრა ტე გი ის შე სა მუ შა ვებ ლად. კვლე ვის მო ნა წი ლე თა თქმით, 
ასე თი სივ რცის ორ გა ნი ზე ბა ხე ლე წი ფე ბათ არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებს. რამ დე ნი მემ სტრუქ ტუ რათ შო რი სი დი ა ლო
გის მა გა ლი თად და ა სა ხე ლა ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ სხვა დას
ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი, მრგვა ლი 
მა გი დე ბი და სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბო და 
რე ფე რა ლურ სუ ბი ექ ტებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის გაძ ლი ე რე
ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი უზ რუნ ველ ყოფ და რე ფე რა
ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის სხვა დას ხვა სუ ბი ექ ტის შე საძ ლებ ლო ბას, 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად
გენ ლებ თან ერ თად ემ სჯე ლათ არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე, სა კა
ნონ მდებ ლო ხარ ვე ზებ ზე, პრაქ ტი კა ში კა ნო ნის იმ პლე მენ ტა
ცი ის გა მოწ ვე ვებ ზე.
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სა მარ თალ დამ ცავ თა აზ რით, რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებს 
შო რის კო ორ დი ნა ცი ა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა რო მე ლი მე სტრუქ
ტუ რამ უნ და აი ღოს, მა გა ლი თად, ად გი ლობ რივ მა ორ გა ნო ებ
მა, მე რი ამ. რეს პონ დენ ტებ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნი ეს სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბაც. გა მო კი თხუ ლი პო ლი
ცი ე ლე ბი კარ გად აც ნო ბი ე რებ დნენ ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის კომ პლექ სუ რი პრობ ლე მის წი ნა აღ მდეგ ერ თი ა ნი 
ძა ლე ბით ბრძო ლის აუ ცი ლებ ლო ბას. რო გორც კვლე ვის ერ თ
ერ თმა მო ნა წი ლემ სავ სე ბით მარ თე ბუ ლად აღ ნიშ ნა: „მარ ტო 
პო ლი ცია ვერ ამო ძირ კვავს ძა ლა დო ბას და ამ პრობ ლე მას ვერ 
და ა მარ ცხებს, თუ თა ნამ შრომ ლო ბა არ იქ ნა სხვა სექ ტო რებ
თან“ (ფოკუსჯგუფი, ხონი). 
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  თავიVI

  დასკვნადარეკომენდაციები

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა ის თვალ სა ჩი ნო 
პროგ რე სი, რა საც ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრომ ქალ თა მი
მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში მი აღ
წი ა. გაზ რდი ლია ნდო ბა სის ტე მის თა ნამ შრომ ლე ბის მი მართ, 
გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია მა თი კვა ლი ფი კა ცია და, რაც ძალ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა. შსს სე რი ო
ზულ ძა ლის ხმე ვას იჩენს ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის კუ თხით. უწყე ბა გა მოწ ვე ვებ ზე 
ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბი სათ ვის კომ პლექ სურ პო ლი ტი კას ატა
რებს, მათ შო რის უზ რუნ ველ ყოფს უკუ კავ შირს თა ნამ შრომ
ლებ თან, რა თა მათ გან მი ი ღოს მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 
არ სე ბულ ხარ ვე ზებ ზე, სა ჭი რო ე ბებ ზე, და ნერ გი ლი მე ქა ნიზ
მე ბის მოქ ნი ლო ბა სა და პრე ვენ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით გა სა
ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბებ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა, უდა ვოდ, 
მი სა სალ მე ბე ლი ა, რად გან შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, ის დი დი 
ინ ფორ მა ცია და გა მოც დი ლე ბა, რაც შსსს თა ნამ შრომ ლებს 
ადა მი ა ნებ თან უშუ ა ლო მუ შა ო ბის პრო ცეს ში უგ როვ დე ბათ, 
ადეკ ვა ტუ რად აი სა ხოს სა მი ნის ტროს სა ერ თო პო ლი ტი კა ში, 
რაც მას, სა ბო ლოო ჯამ ში, უფ რო მოქ ნილ სა და სა ზო გა დო
ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულს ხდის. ასე ვე უწყე ბა მხარს უჭერს 
თავის წარ მო მად გე ნელ თა კო ორ დი ნა ცი ას რე ფე რი რე ბის და
ნარ ჩენ სუ ბი ექ ტებ თან და ჩარ თუ ლია ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე
ბის კამ პა ნი ებ ში. 

აღ ნიშ ვნის ღირ სია ის ფაქ ტიც, რომ შსსს გა მო კი თხულ მა 
თა ნამ შრომ ლებ მა აჩ ვე ნეს სი ახ ლე ე ბის მი მართ მიმ ღებ ლო ბა, 
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მა ღა ლი მო ტი ვა ცია ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
თე მა ზე დის კუ სი ის თვის, მზად ყოფ ნა  გა უ ზი ა რონ მათ ხელთ 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს, ასე ვე  
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის 
სის ტე მის და ნერ გვის სურ ვი ლი.

მო ნი ტო რინ გმა ცხად ყო, რომ სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი მი
ე სალ მე ბი ან ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მა ზე 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ტრე ნინ გე ბის ინ ტენ სი უ რო ბას, მაგ რამ, მა
თი აზ რით, კი დევ მე ტი ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო, რა თა გა დამ ზა
დე ბის პროგ რა მა ყვე ლას შე ე ხოს და არ დარ ჩეს პო ლი ცი ე ლი 
ამ მი მარ თუ ლე ბით კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის გა რე შე. ასე ვე 
რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ უნ და ცოდ ნის გაღ
რმა ვე ბა და უფ რო სპე ცი ფი კუ რი ტრე ნინ გე ბის გავ ლა, რა თა 
წარ მა ტე ბით გა უმ კლავ დეს რთულ შემ თხვე ვებს პრაქ ტი კა ში. 
მა თი თქმით, სა სურ ვე ლი ა ისე თი სას წავ ლო კურ სის შე თა ვა
ზე ბა, რო გო რი ცა ა: მო ძა ლა დის ფსი ქო ტი პის შეს წავ ლა, ძა ლა
დობ რი ვი ქმე დე ბის მო ტი ვე ბის ანა ლი ზი, რა თა უკეთ შეძ ლონ 
რე ა გი რე ბა და საფ რთხეს თან გამ კლა ვე ბა.

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა ხაზ გას მით აღ ნიშ ნეს მულ ტი დის
ციპ ლი ნუ რი სწავ ლე ბის სა ჭი რო ე ბა რე ფე რა ლუ რი სუ ბი ექ ტე
ბის ჩარ თუ ლო ბით. პო ლი ცი ელ თა აზ რით, სას წავ ლო და გა
დამ ზა დე ბის კურ სე ბი ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
შე სა ხებ რე ფე რა ლუ რი სუ ბი ექ ტე ბის თვის ერ თი ა ნი სქე მით 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს და ყვე ლას უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბა გარ
კვე უ ლი იყოს. აგ რეთ ვე სა სურ ვე ლად მი აჩ ნი ათ ერ თობ ლი ვი 
ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა იმ ადა მი ან თა ჩარ თუ ლო ბით, ვი საც 
მსხვერ პლის დახ მა რე ბა ევა ლე ბა და შე უძ ლი ა. მა თი თქმით, 
ეს გა ა უმ ჯო ბე სებს კო ორ დი ნა ცი ის ხა რისხს და გაზ რდის ძა
ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ეფექ ტი ა ნო ბას. 
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სა მარ თალ დამ ცვე ლებ მა მი უ თი თეს, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
კა ნო ნის დამ კვიდ რე ბის პრობ ლე მე ბის და მის აღ სრუ ლე ბა
ში მო ნა წი ლე ადა მი ა ნე ბის გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზი. რეს პონ
დენ ტთა უმე ტე სო ბის მო საზ რე ბით, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ტრე ნინ გი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გან სა კუთ რე ბით დამ წყე ბი 
თა ნამ შრომ ლე ბი სთ ვის, ბევ რად ღი რე ბუ ლია ისე თი ფორ მა ტის 
შეხ ვედ რე ბი, სა დაც გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა ძა ლა დო ბის მარ თვის 
კუ თხით არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა, მოქ მედ მე ქა ნიზ მებ ში არ სე ბუ
ლი ხარ ვე ზე ბი, მუ შა ო ბის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე
ვე ბი. რეს პონ დენ ტთა აზ რით, ამ ტი პის შეხ ვედ რე ბის ინ ტენ სი
ვო ბა აუ ცი ლებ ლად უნ და გა ი ზარ დოს. 

ამა ვე დროს, მიღ წე უ ლი პროგ რე სის ფონ ზე, კვლავ რჩე ბა 
გარ კვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, რა საც დრო უ ლად და ადეკ ვა ტუ რად 
უნ და გა ე ცეს პა სუ ხი, მათ შო რის, პო ლი ცი ელ თა კვა ლი ფი
კა ცი ის სა კი თხი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი, რა მაც 
მე ო რა დი ვიქ ტი მი ზა ცი აც შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს. ყუ რა დღე ბა 
უნ და მი ექ ცეს სის ტე მის თა ნამ შრომ ლის მი ერ ჩა დე ნილ ძა
ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბი სას უმაღ ლე სი სტან დარ ტე ბის დაც
ვას, ასე ვე გენ დე რუ ლად სენ სი ტი უ რი მიდ გო მის და ნერ გვას 
გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში, მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა მი მართ სა თა ნა დო მგრძნო ბე ლო ბით მოპყ რო ბას. 
სა ჭი რო ა, სა ზო გა დო ე ბას თან, გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში, 
ურ თი ერ თო ბის, თა ნამ შრომ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და პო
ლი ცი ი სად მი ნდო ბის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვა. არას რულ წლო ვა ნი 
გო გო ნე ბის დაც ვა ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ყვე
ლა ფორ მი სა გან სა ხელ მწი ფო სა და შსსთვის გან სა კუთ რე ბულ 
პრი ო რი ტე ტად უნ და იქ ცეს. 
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მო ნი ტო რინ გი სას გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
და საძ ლე ვად აუ ცი ლე ბე ლია 
შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა:

 მთავ რო ბამ და გან სა კუთ რე ბით ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის
ტრომ მე ტი უნ და იმუ შა ოს სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
ასა მაღ ლებ ლად ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა
კი თხებ ზე; 

 აუ ცი ლე ბე ლი ა, გაგ რძელ დეს შსსს თა ნამ შრო მელ თა გა
დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვა, 
ასე ვე პო ლი ცი ი სად მი ნდო ბის, სა ზო გა დო ე ბა ში მი სი რე ი
ტინ გის გაზ რდა ზე მუ შა ო ბა;

 სა სურ ვე ლი ა, ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ
თხვე ვებ ზე რე ა გი რე ბი სათ ვის პო ლი ცი ა ში შე იქ მნას სპე ცი
ა ლი ზე ბუ ლი და ნა ყო ფი, ასე ვე გა ი ზარ დოს სის ტე მა ში ქა ლი 
თა ნამ შრომ ლე ბის რა ო დე ნო ბა;

 აუ ცი ლე ბე ლია შსსს ად გი ლობ რი ვი სამ სა ხუ რე ბის აღ ჭურ
ვა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მარ თვა, რა თა პო ლი ცი ას შე ეძ
ლოს შე სა ბა მის პირ თან გა სა უბ რე ბა და ჩვე ნე ბის მი ღე ბა 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად, იზო ლი რე ბულ სივ რცე ში; 

 აუ ცი ლე ბე ლი ა, შსსმ შე ი მუ შა ოს ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბის 
მე ქა ნიზ მი სის ტე მის თა ნამ შრომ ლის მი ერ ჩა დე ნი ლი ქალ
თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის მი მართ, 
ასე ვე უნ და იმუ შა ოს, რა თა გა მო ი რი ცხოს გა მო ძი ე ბის 
პრო ცეს ში არა ო ბი ექ ტუ რო ბა, ორ მა გი სტან დარ ტის არ
სე ბო ბა;

 აუ ცი ლე ბე ლია პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბებ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა სპე ცი ა ლუ რი გა მო კითხ ვის წე სე ბის არ სე ბო
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ბა, სა მარ თალ დამ ცა ვი უწყე ბის თვის იმ სა ხელ მძღვა ნე ლო 
პრინ ცი პე ბის შე მუ შა ვე ბა, რო მ ლებიც სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა
დო ბის მსხვერ პლთა/ და ზა რა ლე ბულ თა გა მო კითხ ვის წესს 
და ად გენ და და მორ გე ბუ ლი იქ ნე ბო და სპე ცი ფი კუ რად ამ
გვა რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა/ და ზა რა ლე ბულ თა მდგო
მა რე ო ბა ზე;

 სა ჭი როა რე ფე რი რე ბის სუ ბი ექ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა და ერ თობ ლი ვი, კო ორ დი ნი რე ბუ ლი ძა ლის
ხმე ვის გა წე ვა ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი
ნა აღ მდეგ;

 სა სურ ვე ლი ა, შსსმ უფ რო აქ ტი უ რად ჩარ თოს თა ნამ
შრომ ლე ბი რე ფორ მე ბის და გეგ მვის პრო ცეს ში და გა ით ვა
ლის წი ნოს მა თი რე კო მენ და ცი ე ბი, გან სა კუთ რე ბით სა მარ
თლებ რი ვი ნორ მე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის თან მხლე ბი 
პრობ ლე მე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად;

 აუ ცი ლე ბე ლია მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მათ შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი
ის მი ტა ნა მო სახ ლე ო ბამ დე;

 აუ ცი ლე ბე ლია მო ძა ლა დის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ქცე ვის 
კო რექ ცი ის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა, რა თა გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში და ცუ ლი იყოს მსხვერ პლი, ხე ლი შე ე წყოს 
სა ზო გა დო ე ბის გა ჯან სა ღე ბას და ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი
ას, ასე ვე თა ვი დან ავი რი დოთ ძა ლა დობ რი ვი შემ თხვე ვე ბის 
გან მე ო რე ბა. 
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