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რას ნიშნავს სექსუალური ძალადობა?

სექსუალურ ძალადობას აქვს ადგილი, როდესაც 
პიროვნება მისი სურვილისა და ნების გარეშე გამო-
იყენება სხვა ადამიანის მიერ საკუთარი სექსუალური 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

სექსუალური ძალადობის ფორმები და კონტექსტი:

  სექსუალური ძალადობა: გაუპატიურება ცოლქმარს 
ან პარტნიორებს შორის;

  სექსუალური ძალადობა: გაუპატიურება უცხო ადა-
მიანის მიერ;

  სექსუალური ძალადობა: გაუპატიურება საომარი 
კონფლიქტების დროს;

  სექსუალური ძალადობა ფსიქიკური ჯანმრთელო-
ბის პრობლემების მქონე ადამიანებზე;

  ბავშვებისა და მოზარდების მიმართ განხორციელე-
ბული სექსუალური ძალადობა;

  ძალდატანებითი ქორწინება;

  ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების მოხმარე-
ბის აკრძალვა.



სექსუალური ძალადობა მთელს მსოფლიოში გავრ-
ცელებული ფენომენია და სცილდება კლასის, შემოსავ-
ლის დონეს, განათლების, რელიგიისა და კულტურის 
საზღვრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სფეროში ძა-
ლიან ცოტა კვლევაა ჩატარებული, არსებობს მონაცე-
მები, რომელთა მიხედვით ზოგიერთ ქვეყანაში:

ყოველი მე-4 ქალი ექვემდებარება 
სექსუალურ ძალადობას პარტნიორის 
მხრიდან. მოზარდი გოგონების 
1/3-სთვის პირველი სექსუალური 
გამოცდილება ძალადობრივ ხასიათს 
ატარებს.

სექსუალურ ძალადობას მძიმე ფიზიკური, ფსიქო-
ემოციური და სოციალური შედეგები მოყვება. ამ შე-
დეგებმა შეიძლება თავი იჩინოს, როგორც უშუალოდ 
ძალადობრივი ფაქტის, ასევე მრავალი წლის შემდეგაც.

ქალის მიმართ ძალადობის ყველა ფორმა დამანგ-
რეველია, როგორც მსხვერპლისთვის, ასევე საზოგა-
დოებისათვის, რადგან ის:

  იწვევს ქალის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრ-
თელობის მნიშვნელოვან გაუარესებას;

  შრომის უნარიანობის დაქვეითებას;

  ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესებას და საზო-
გადოებრივი ცხოვრებიდან გამოთიშვას;

  ზრდის აივ ინფექციისა და სხვა გადამდები დაავა-
დებების გავრცელებისა და დედათა სიკვდილიანო-
ბის რისკს. 



ომი და სექსუალური ძალადობა

შეიარაღებული კონფლიქტის დროს სექსუალური 
ძალადობა და გაუპატიურება გამოიყენება, როგორც 
ომის იარაღი და სამხედრო ტაქტიკა. ამგვარი ქმედება 
მიმართულია მოსახლეობის შეურაცხყოფისა და მორა-
ლური განადგურებისაკენ. ომის პირობებში გამეფებუ-
ლი უკანონობის გამო მსხვერლი დაუცველი და მოძა-
ლადე დაუსჯელი რჩება.

სტატისტიკის მიხედვით მსოფლიოში 
ყოველი მესამე ქალი ცხოვრებაში ერთხელ 
მაინც დაექვემდებარა ძალადობას! 

ყოველწლიურად მსოფლიოში ძალადობის 
შედეგად იღუპება იმაზე მეტი ქალი 
ვიდრე კიბოს, მალარიისა და 
ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად!



საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეიმუშავა სპე-
ციალური დოკუმენტები შეიარაღებული კონფლიქტის 
დროს სექსუალური ძალადობის აღმოსაფხვრელად:

მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია #1325 აღიარებს, 
რომ ქალები და ბავშვები წარმოადგენენ ომის დროს 
დაზარალებულთა უმრავლესობას და მეომარი მხა-
რეების მიერ მათზე ძალადობა აფერხებს სამშვიდო-
ბო პროცესებს. დოკუმენტი ავალდებულებს მონა-
წილე მხარეებს მიიღონ განსაკუთრებული ზომები, 
რათა დაიცვან ქალები და ბავშვები გენდერული ძა-
ლადობისგან, გარდა ამისა დოკუმენტი მოუწოდებს 
მხარეებს მოხდეს ქალთა სამშვიდობო ინიციატი-
ვების ჩართვა კონფლიქტის მოგვარებისა და 
სამშვიდობო ხელშეკრულებების განხორცი-
ელებაში.

შეიარაღებული კონფლიქტის დროს სექსუალუ-
რი ძალადობის აღკვეთის შესახებ უშიშროების 
საბჭოს რეზოლუცია #1820-ის თანახმად, გაუპა-
ტიურება და სხვა სახის სექსუალური ძალადობა 
არის ომის დანაშაული, კაცობრიობის წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაული და გენოციდის ხასიათის 
მატარებელი ქმედება. რეზოლუცია მოითხოვს ინს-
ტიტუციურად აიკრძალოს ამ ტიპის მოძალადეებზე 
ამნისტიის გავრცელება და მოუწოდებს სახელმწი-
ფოებს სათანადოდ დაისაჯონ დამნაშავენი, უზრუნ-
ველყონ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვა და მათთვის მართლმსაჯულების ხელ-
მისაწვდომობა. გენდერული ძალადობის 
ყველა ფორმა ისჯება კანონით.



სოციალურ
ურთიერთობებში 
შესვლის, 
კონტაქტის 
დამყარების 
სირთულეები

კარჩაკეტილობა

პასიური 
ცხოვრებისეული 
პოზიცია

უნდობლობა 
გარშემომყოფებისა და 
გარემოს მიმართ

სექსუალური ძალადობა

ფიზიკური
შედეგები

ფსიქოემოციური 
შედეგები

სოციალური
შედეგები

ვენერიული
დავაადებები, 
მათ შორის 
აივ-ინფექციით 
დაინფიცირება

სქესობრივი 
ორგანოების 
დაზიანება

სწორი 
ნაწლავის 
დაზიანება

პირის ღრუს 
დაზიანებები

განსაკუთრებით 
მძიმე შემთხვევებში 
ლეტალური 
(სიკვდილი)
შედეგი. 

დაბალი
თვითშეფასება

უნდობლობა

თვით დადანაშაულების
გამოკვეთილი 
ტენდენციები

მაღალი შფოთვა

დეპრესია

ნარკომანია / 
ალკოჰოლიზმი 

აუტოაგრესია 
(აგრესია მიმართული 
საკუთარი თავის 
მიმართ)

პიროვნების 
დისოციაციური 
აშლილობა

პოსტტრავმატული
სტრესული 
აშლილობა

სექსუალური ძალადობის შედეგები

სექსუალური ძალადობა მოქმედებს ადამიანის რო-
გორც ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმთელობაზე, ასევე 
აისახება მის სოციალურ ურთიერთობებზე



გარდა ამისა სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლთათვის დამახასიათებელია: 

 ზიზღი სექსუალური ცხოვრების მიმართ;

 სექსუალური დისფუნქცია;

  მაღალი შფოთვა სქესობრივი კონტაქტის დამყარე-
ბისას;

  ზოგიერთ შემთხვევაში სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლნი „პერმანენტულ მსხვერპლებად” ყა-
ლიბდებიან ანუ ხშირად ხდებიან ამათუიმ ძალადო-
ბის მსხვერპლი, მაგალითად: ოჯახში ძალადობის;

  ფსიქოსომატური დარღვევები, რაც ხშირად გამო-
იხატება ტკივილებით მენჯბარძაყისა და მუცლის 
არეში, კუჭნაწლავის სისტემის დარღვევებით.

სექსუალური ძალადობის უმეტესი 
შემთხვევები ხორციელდება 
მსხვერპლებისათვის ნაცნობი 
ადამიანების მიერ.



სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში:

 ნუ დაადანაშაულებთ მომხდარში საკუთარ თავს;

  იზრუნეთ აღადგინოთ ნდობა საკუთარი თავის, გან-
საკუთრებით კი საკუთარი სხეულის მიმართ;

  ეძებეთ დახმარება და მხარდაჭერა თქვენს ახლობ-
ლებში, იმ ადამიანებს შორის, ვისაც ენდობით;

  იურიდიული და ფსიქოლოგიური პრობლემების და-
საძლევად სპეციალისტებს მიმართეთ;

  საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ პოლიციას, 
რომელიც მიგიყვანთ საავადმყოფოში და შეაგრო-
ვებს ძალადობის  დამამტკიცებელ ფაქტებს;

  რაც შეიძლება მალე მიიღეთ სამედიცინო დახმარე-
ბა, ექიმს შეუძლია დაამუშავოს სხეულის დაზიანე-
ბული ადგილები და მოახდინოს სქესობრივი გზით 
გადამდები დაავადებების პროფილაქტიკა.

აშშ-ში ყოველი მე-4 ქალი 
ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ 
მაინც დაექვემდებარა სექსუალურ 
ძალადობას!



ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე ორგანიზაციები:

კავშირი საფარი

• ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის დროებითი თავშესაფარი

• ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, ვ. ანჯაფარიძის # 9 

ტელ: 2 29 39 12

სახელმწიფო თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთათვის

საქართველოში ფუნქციონირებს სახელმწიფო თავშესაფარი 
ოჯახში ძალადობის და ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ: 2- 309-903

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ-ი)  

მუშაობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივ დაც-
ვისა და  ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მიმართულებით. თბი-
ლისსა და საქართველოს 10 რეგიონში აქვს კრიზისული ცენტრები, 
თბილისში _ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მის.: თბილისი, ზ. ჭავჭავაძის ქ. # 9

ტელ: 2 72 67 17;  2 95 06 79



საკონსულტაციო ცენტრი ,,სახლი“

ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი ,,სახლი“ წარმოადგენს არასამ-
თავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს ოჯახში ძალადობის 
პრობლემებზე. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურეობას 
ორგანიზაცია 1997 წლიდან ახორციელებს. 2010 წლიდან “სახლის” 
ბაზაზე შეიქმნა და ფუნქციონირებს კრიზისული ცენტრები თბილის-
ში, გორსა და ზუგდიდში, იგი მოიცავს შემდეგ სერვისებს:

- ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას
- ინდივიდულურსა და ჯგუფურს
- სამედიცინო კონსულტაციას

- იურიდიულ კონსულტაციას.  

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ღამბაშიძის #3
ტელ.:  2 98 90 80 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.

ორგანიზაცია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივ 
დაცვას უზრუნველყოფს თბილისსა და საქართველოს 7 რეგიონში 
(ქუთაისი, გორი, თელავი, აჭარა, რუსთავი, ოზურგეთი, დუშეთი); 
ასევე მუშაობს კანონმდებლობის იმპლემენტაციასა და შემდგომ 
დახვეწაზე. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თბილისი, კრილოვის ქ. 15, 
ტელ:  2 93 61 01;  2 95 23 53
ცხელი ხაზი:  2 99 50 76





პროექტს ახორციელებს
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და 
სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი


