გაიდლაინი:
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთათვის განკუთვნილი სერვისები საქართველოში

თბილისი
2020

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს გაიდლაინს (სახელმძღვანელოს) თუ
როგორ უნდა იმოქმედოს ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლმა ძალადობისგან თავის დასაღწევად! გაიდლაინში ასახულია
ინფორმაცია საქართველოში არსებული სამთავრობო და არასამთავრობო
სექტორების მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ ძალადობის
მსხვერპლთათვის.

გაიდლაინი მომზადდა ააიპ კავშირი „ფრეიას“ მიერ პროექტის “COVID-19-ის
ფონზე ოჯახური ძალადობის რისკების შემცირება/პრევენცია თვითიზოლაციაში
მყოფი

ქალებისთვის

მარნეულში“

ფარგლებში.

პროექტის

ფინანსური

მხარდამჭერია „ქალთა ფონდი საქართველოში“.
გაიდლაინის ავტორების მიერ წარმოდგენილი ხედვა და მოსაზრებები არ
გამოხატავს აუცილებლად დონორის პოზიციას. ამდენად ”ქალთა ფონდი
საქართველოში" არ არის პასუხისმგებელი გაიდლაინის შინაარსზე.

გაიდლაინის ავტორები: ნინო ჯღარკავა, ნელი გვარაძე
პროექტის კოორდინატორი: ქეთევან მურღულია
გრაფიკული დიზაინერი: სოფია ბერიძე-სტავროგინა

ძალადობა არ ცნობს რასას, კანის ფერს, ეთნიკურ მიკუთვნებულობასა და
სოციალურ
სტატუსს.
ძალადობა
შესაძლოა
ნებისმიერ
სივრცეში
განხორციელდეს...
ოჯახში

ძალადობა

გულისხმობს

კონსტიტუციური

უფლებებისა

უგულებელყოფით

ან/და

ოჯახის
და

ფიზიკური,

ერთი

წევრის

თავისუფლებების
ფსიქოლოგიური,

მიერ

მეორის

დარღვევას
ეკონომიკური,

სექსუალური ძალადობით ან იძულებით.
ქალთა მიმართ ძალადობა გულისხმობს საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში
ქალების მიმართ გენდერული ნიშნით ძალადობისათვის დამახასიათებელ ყველა
ქმედებას, რომელთაც შედეგად მოჰყვება ან შეიძლება მოჰყვეს ქალებისთვის
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ტანჯვის ან ეკონომიკური ზიანის
მიყენება, მათ შორის, ასეთი ქმედებების ჩადენის მუქარა, ქალების იძულება ან
მათთვის თავისუფლების თვითნებური აღკვეთა.

ძალადობის ფორმები:
1. ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების
უკანონო აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს
ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების
დაუკმაყოფილებლობა, რაც იწვევს მსხვერპლის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან
სიკვდილს;
2.

ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა
ისეთი მოქმედება,რომელიც იწვევს ადამიანის პატივისა და ღირსების შელახვას;

3.

იძულება – ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, შეასრულოს ან არ
შეასრულოს მოქმედება,რომლის განხორციელება ან რომლისგან თავის შეკავება
მისი

უფლებაა,

ანდა

საკუთარ

თავზე

განიცადოსთავისი

ნება-სურვილის

საწინააღმდეგო ზემოქმედება;
4. სექსუალური ძალადობა – სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის
მუქარით ან მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით; სქესობრივი კავშირი ან
სექსუალური

ხასიათის

სხვაგვარი

მოქმედება

ან

გარყვნილიქმედება

არასრულწლოვნის მიმართ;
5. ეკონომიკური ძალადობა – ქმედება, რომელიც იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი
და ნორმალური განვითარების სხვა პირობებით უზრუნველყოფის, საკუთრებისა

და შრომის უფლებების განხორციელების, აგრეთვე თანასაკუთრებაში არსებული
ქონებით სარგებლობისა და კუთვნილი წილის განკარგვის უფლებისშეზღუდვას;

გახსოვდეთ, რომ ოჯახში ძალადობა ნეგატიურად მოქმედებს ძალადობაში
მონაწილე თითოეულ შემადგენელ რგოლზე, მათ შორის ბავშვებზე, რაც მათ
შემდგომ განვითარებაზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ კვალს ტოვებს.
სახელმწიფო სერვისები საქართველოში

საქართველოში ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მიმართულებით
არსებობს კრიზისული ცენტრებისა და თავშესაფრების მომსახურება, რომელსაც
კურირებს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი.
იმისათვის, რომ მსხვერპლმა ისარგებლოს თავშესაფრის მომსახურებით საჭიროა
მას ჰქონდეს ძალადობის
თავშესაფრების

მისამართი

მსხვერპლის
არის

ან

დაზარალებულის

კონფიდენციალური

და

ამის

სტატუსი.
შესახებ

ინფორმაცია აქვს მხოლოდ პოლიციას და იმ უწყებებს, რომლებიც ჩართულები
არიან მსხვერპლებთან მუშაობის პროცესში.

თავშესაფრის მომსახურებით სარგებლობა მსხვერპლს შეუძლია 3 თვემდე ვადით
მსხვერპლის/დაზარალებულის
გათვალისწინებით.
უზრუნველყოფს

ოჯახში
ნორმალური

სტატუსის
ძალადობის

მოქმედების
მსხვერპლს

არსებობისთვის

შესაფერისი,

ვადის
თავშესაფარი
უსაფრთხო

საცხოვრებელი ადგილით, ოთხჯერადი კვებით, ჰიგიენის საშუალებებით,
საჭიროების შემთხვევაში ტანსაცმლით, სამართლებრივი, ფსიქოლოგიური და
სამედიცინო

მომსახურებით,

სოციალურ

რეინტეგრაციაში

დახმარებით,

საჭიროების შემთხვევაში - თარჯიმნის მომსახურებით.

რაც შეეხება კრიზისული ცენტრის მომსახურებას იგი მომსახურებას სთავაზობს
ოჯახში ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლს (მასზე დამოკიდებულ პირებთან
ერთად).
მომსახურებები მოიცავს:
✓ სადღეღამისო საცხოვრისს (ნორმალური არსებობისთვის შესაფერისი,
უსაფრთხო

საცხოვრებელი

ადგილით

უზრუნველყოფა,

განმავლობაში ოთხჯერადი კვება);
✓ ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას;
✓ პირველად და გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას;

დღის

✓ სამართლებრივ დახმარებას (ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსთან
დაკავშირებულ საკითხებზე);
✓ საჭიროების შემთხვევაში თარჯიმნის მომსახურებას.

კრიზისული ცენტრის მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია 3 თვემდე
ვადით,

საჭიროების

შემთხვევაში

სარგებლობის

ვადა

შესაძლებელია

გაგრძელდეს არაუმეტეს 3 თვის ვადით.
საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს 5 თავშესაფარი, 1 თბილისში და 4
რეგიონებში. ასევე არსებობს 3 კრიზისული ცენტრი: თბილისში, მარნეულსა და
ოზურგეთში.

მსხვერპლის სტატუსი და მისი მოპოვების გზები
იმისათვის, რომ ძალადობის მსხვერპლმა ისარგებლოს ზემოთ აღნიშნული
სერვისებით, საჭიროა მას მინიჭებული ჰქონდეს ძალადობის მსხვერპლის
სტატუსი.
სტატუსის მინიჭება ხდება რამოდენიმე გზით: შემაკავებელი ან დამცავი
ორდერის გამოცემით და ასევე გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი
კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე.

1. შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის
მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლის დაცვის
დროებითი ღონისძიებები.
2. დამცავი

ორდერი

არის

პირველი

ინსტანციის

სასამართლოს

(მოსამართლის) მიერ ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით
გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება მსხვერპლის დაცვის
დროებითი ღონისძიებები.

3. ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების
თაობაზე.
თუ მსხვერპლს არ სურს მიმართოს სამართალდამცავ უწყებას სტატუსის
მოსაპოვებლად, მას შეუძლია მიმართოს აღნიშნულ კომისიას და სრული
კონფიდენციალურობის

დაცვით,

კომისიის

შესაძლოა მიენიჭოს მსხვერპლის სტატუსი.

გადაწყვეტილებით

მას

თითოეული სახელმწიფო სერვისი მოიცავს ფსიქოლოგიურ დახმარებას,
სოციალური მუშაკის მომსახურებას, რაც გულისხმობს მსხვერპლის
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციაში აქტიურ ხელშეწყობას, იურიდიულ
კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლო წარმომადგენლობას,
სამედიცინო მომსახურების მიღებაში მხარდაჭერას.

არასამთავრობო ორგანიზაცები და მათი სერვისები:
1. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი / Anti-Violence Network of
Georgia (საკონტაქტო ინფორმაცია 032 272 67 17).
ორგანიზაცია ძალადობის მსხვერპლ მოქალაქეებს უწევს: იურიდიულ
მომსახურებას,

ფსიქო-სოციალურ

დახმარებასა

და

საჭიროების

შემთხვევაში უზრუნველყოფს მათ თბილისის მასშტაბით 24 საათიანი
თავშესაფრით.
2. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის
ცენტრი (GCRT)
(საკონტაქტო ინფორმაცია 032 222 06 89, 032 229 39 12)
ორგანიზაცია მსხვერპლებს უწევს ფსიქოლოგიურ (ინდივიდუალური,
ჯგუფური და ოჯახური თერაპია), სამედიცინო (ცენტრის ტერიტორიაზე
მომსახურების

გაწევა

და

კლიენტთა

გადამისამართება

სპეციალურ

სამედიცინო დაწესებულებებში) და სოციალურ მომსახურებებს.
3. ასოციაცია „მერკური“
(საკონტაქტო ინფორმაცია: 599 61 78 47)
ასოციაცია ძალადობის მსხვერპლებს სთავაზობს როგორც იურიდიულ
კონსულტაციას, ისე 24 საათიან თავშესაფარს. ასევე ფსიქოლოგიურ და
სოციალური მუშაკის დახმარებას.
4. HRHT / კავშირი „საფარი“
(საკონტაქტო ინფორმაცია: 0322 30 76 03)
ორგანიზაცია მსხვერპლებს სთავაზობს:
ფსიქოლოგიურ (ფსიქოლოგის, ფსიქოთერაპევტის კონსულტაცია; ბავშვთა
და ზრდასრულთა ინდივიდუალური და ჯგუფური ტერაპია);
სოციალურ

(საჭიროებების

შესწავლა,

შეფასება,

ადვოკატირება,

რეფერირება);
იურიდიულ (უფასო იურიდიული დახმარება ქალთა/ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთათვის,

წარმომადგენლობა

პოლიციისა

და

სასამართლო

ორგანოებში და ქალთა ქონებრივი უფლებების დაცვა საქორწინო-საოჯახო
ურთიერთობებში) მომსახურებებს.
5. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
(საკონტაქრო ინფორმაცია 032 299 50 76).
ასოციაცია მოქალაქეებს უწევს იურიდიულ კონსულტაციას. ასოციაციას
აქვს ფილიალები, როგორც თბილისში ისე საქართველოს 8 რეგიონში.

თუ თქვენ ხართ ძალადობის მსხვერპლი ან გსურთ სხვა ადამიანს აღმოუჩინოთ
დახმარება შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ უწყებებს:
112

-

საგანგებო

სიტუაციების

სამსახური

(საპატრულო

პოლიცია,

სახანძრო/სამაშველო სამსახური, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება);
15 05 - საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
116 006 - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისა და დახმარების სახელწიფო ფონდი (მომსახურების გაწევა ხდება 8
ენაზე);
14 81 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი;
გახსოვდეთ, ანონიმურობა დაცულია!

შვიდი ნაბიჯი ძალადობისგან თავის დასაღწევად!
1. შენ არ ხარ მარტო!
2. შენ შეგიძლია შეცვალო შენი და შენი შვილების მომავალი!
3. გქონდეს რწმენა შენი შესაძლებლობების!
4. გააცნობიერე შენს გარშემო არსებული სიტუაციის ყველაზე ცუდი
დასასრული! (ლეტალურობა)
5. იფიქრე იმ სპეციფიკური რისკების შესახებ, რომელსაც შესაძლოა
პირისპირ შეეჩეხო!
6. გადადგი ნაბიჯები რისკების მინიმალიზაციისთვის და იზრუნე შენს
დაცულობაზე!
7. ყველაზე უსაფრთხო გეგმა ნიშნავს დაუკავშირდე სპეციალისტებს,
რომელთაც აქვთ გამოცდილება მსხვერპლებთან მუშაობის და
რომელთაც უამრავი მსხვერპლი გადაარჩინეს განსაცდელს!

