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რას ნიშნავს გენდერი? 

გენდერი – სოციალური სქესია, რომელიც განსაზღვ-
რავს ადამიანის სოციალურ როლსა და ქცევას და მის-
დამი საზოგადოების დამოკიდებულებას.

გენდერული თანასწორობა – ნიშნავს ქალებსა და მა-
მაკაცებს შორის ფუნქციების, მოვალეობების უფლებების 
თანაბარ განაწილებას ცხოვრების ყველა დონეზე:

• პიროვნების დონე – გადაწყვეტილების დამოუკი-
დებლად მიღება, საკუთარი ცხოვრების საკუთარი 
სურვილის მიხედვით დაგეგმვა და ა.შ. 

• ოჯახის დონე – საოჯახო ფუნქციები: ბავშვის აღზრდა 
საოჯახო მეურნეობის გაძღოლა და ა.შ.

• თემის, საზოგადოების და სახელმწიფოს დონე – სა-
ხელმწიფო სამსახური, თანაბარი შრომის ანაზღა-
ურება, არჩევნებში, სახელმწიფო მართვაში მონაწი-
ლეობა და ა.შ.
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გენდერული ძალადობა არის ნებისმიერი ქმე-
დება, რომელმაც შეიძლება ქალს მიაყენოს ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ზიანი, მათ შორის ამ-
გვარი ქმედებით მუქარა, იძულება ან თავისუფლების 
უკანონო აღკვეთა, იქნება ეს პირად თუ საზოგადოებ-
რივ ცხოვრებაში.

გენდერული ძალადობა მოიცავს ოჯახში ძალადო-
ბას, სქესობრივი კავშირის იძულებას, ძალადობრივ 
დაფეხმძიმებას, გაუპატიურებას, წამებას, დამახინჯე-
ბას, სექსუალურ მონობას, ტრეფიკინგსა და გენდე-
რული ნიშნით მკვლელობას. გენდერული ძალადობა 
ასევე გამოიხატება ზემოთ აღნიშნული ქმედებების გან-
ხორციელების მუქარით.

რა არის ოჯახში ძალადობა?

ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევ-
რის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თა-
ვისუფლების დარღვევას ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, 
ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით.

რა სახის ძალადობის ფორმები 
არსებობს?

ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, ჯანმრთელობის 
დაზიანება, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ან სხვა 
ისეთი ქმედება, რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან 
ტანჯვას; ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავში-

კანონი გენდერული თანასწორობის 

შესახებ მოქმედებს 2010 წლის  

26  მარტიდან!



რებული მოთხოვნილებების დაუკმაყოფილებლობა, 
რაც იწვევს ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის გაუარესე-
ბას ან სიკვდილს;

ფსიქოლოგიური ძალადობა – შეურაცხყოფა, შანტა-
ჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა ისეთი ქმედება, რომე-
ლიც იწვევს ადამიანის პატივისა და ღირსების შელახ-
ვას;

იძულება – ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგი-
ური იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს ქმედება, 
რომლის განხორციელება ან რომლისგან თავის შეკა-
ვება მისი უფლებაა, ან საკუთარ თავზე განიცადოს თა-
ვისი ნება-სურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმედება;

სექსუალური ძალადობა – სქესობრივი კავშირი ძა-
ლადობით, ძალადობის მუქარით ან მსხვერპლის უმ-
წეობის გამოყენებით; სქესობრივი კავშირი ან სექსუ-
ალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი 
ქმედება არასრულწლოვნის მიმართ;

ეკონომიკური ძალადობა – ქმედება, რომელიც იწ-
ვევს საკვებით, საცხოვრებლით და ნორმალური გან-
ვითარების სხვა პირობებით უზრუნველყოფის, სა-
კუთრებისა და შრომის უფლებების განხორციელების, 
აგრეთვე თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით სარ-
გებლობისა და კუთვნილი წილის განკარგვის უფლების 
შეზღუდვას; 

საქართველოში ქორწინებაში მყოფი 

ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური 

ძალადობის მსხვერპლია !



სოციალურ 
ურთიერთობებში 
შესვლის, კონტაქტის 
დამყარების
სირთულეები

იზოლაცია /
კარჩაკეტილობა

პასიური 
ცხოვრებისეული 
პოზიცია

უნდობლობა 
გარშემომყოფებისა და 
გარემოს მიმართ

მსხვერპლად ყოფნის 
მუდმივი მდგომარეობა

ოჯახში ძალადობა

ფიზიკური
ჯანმრთელობის

დარღვევები

ფსიქიკური
ჯანმრთელობის

დარღვევები

სოციალური
ურთიერთობების

პრობლემები

ნერვული სისტემა

ენდოკრინული
სისტემა

ძვალსახსროვანი
სისტემა

სასქესო სისტემა

საჭმლის 
მომნელებელი
სისტემა

გულსისძარღვთა
სისტემა

საშარდე სისტემა

დერმატოლოგიური
სისტემა

სასუნთქი სისტემა

დაბალი თვითშეფასება

უნდობლობა 

თვითდადანაშაულების
გამოკვეთილი
ტენდენციები

მაღალი შფოთვა

დეპრესია

ნარკომანია / 
ალკოჰოლიზმი

აუტოაგრესია 
(აგრესია მიმართული
საკუთარი თავის მიმართ)

ფიქრები
თვითმკვლელობაზე 

თვითმკვლელობის 
მცდელობები

პოსტტრავმატული
სტრესული აშლილობა

ოჯახში ძალადობის შედეგები

ოჯახში ძალადობა მოქმედებს ადამიანის როგორც 
ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმთელობაზე, ასევე აისახება 
მის სოციალურ ურთიერთობებზე



დამატებითი შედეგები ბავშვებისა და მოზარდებში:

 სირთულეები თანატოლებთან ურთიერთობაში;

 აკადემიური მოსწრების დაქვეითება;

 მსხვერპლის ან მოძალადის როლის აღება;

 ჰიპერაგზნება და კონცენტრაციის პრობლემები

 თავისთავში ჩაკეტილობა;

 ენურეზი (უნებლიე შარდვა);

  თვითმკვლელობასთან დაკავშირებული (სუიციდუ-
რი) ფიქრები;

 თვითმკვლელობის (სუიციდის) მცდელობები.

ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში:

  პირველ რიგში იზრუნეთ თქვენი და თქვენი შვი-
ლების უსაფრთხოებაზე;

  ეცადეთ უშუალოდ კონფლიქტის დროს არ იყოთ 
სამზარეულოში (სადაც ბევრი რამ შეიძლება 
გამოყენებული იყოს, როგორც ცივი იარაღი);

  დარეკეთ პოლიციაში (ტელ: 112) ან სახელმწიფო 
ცხელ ხაზზე (ტელ: 2 309 903);

  საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ სამედიცინო 
დახმარებას;

  თქვენი და თქვენი შვილების დოკუმენტაციას 
და აუცილებელ ნივთებს წინასწარ მიუჩინეთ 
უსაფრთხო ადგილი, იმ შემთხვევისათვის თუკი 
მოულოდნელად მოგიწიათ სახლის დატოვება, 



იოლად შეძლებთ აუცილებელი დოკუმენტაციისა 
და ნივთების თან წაღებას;

  თუკი არის ამის შესაძლებლობა, წინასწარ მო-
ელაპარაკეთ მეზობელს, რომ თქვენი საცხოვრე-
ბელი ადგილიდან ხმაურის გამოსვლის შემთხვე-
ვაში, მან დარეკოს პოლიციაში და შეატყობინოს 
მეზობლად მიმდინარე ოჯახში ძალადობის ფაქ-
ტის შესახებ;

  ძალადობის ფაქტის შემდეგ, რაც შეიძლება დრო-
ულად დააფიქსირეთ ძალადობის ფიზიკური ნიშ-
ნები, ამისათვის მიმართედ პოლიკლინიკას, ექს-
პერტიზას. უკიდურეს შემთხვევაში დააფიქსირეთ 
დაზიანებები ფოტოაპარატით ან მობილური ტე-
ლეფონით;

  ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომების დასაძლევად 
მიმართეთ ახლობლებს, შექმენით თქვენს გარშე-
მო მხარდამჭერი ქსელი იმ ადამიანებისაგან ვისაც 
ენდობით, თუკი ხედავთ, რომ თქვენი ფსიქოემო-
ციური მდგომარეობა არ უმჯობესდება, ეძებეთ 
დახმარება სპეციალისტებთან (ფსიქოლოგთან, 
ექიმთან).

გახსოვდეთ!

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს იცავს 
კანონი!

საქართველოს კანონი "ოჯახში ძალადობის 
აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების 
შესახებ“ 2006 წლიდან მოქმედებს.



დამცავი და შემაკავებელი ორდერი:

ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე ოპერატიული 
რეაგირებისათვის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 
მსხვერპლთა დაცვისა და მოძალადისათვის გარკ-
ვეული მოქმედების შეზღუდვის უზრუნველსაყოფად, 
დროებითი ღონისძიების სახით, გამოიცემა დამცავი და 
შემაკავებელი ორდერები.

ვის შეუძლია დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნა

დამცავი ორდერი შეიძლება მოითხოვოს თავად 
მსხვერპლმა, აგრეთვე, მისი ოჯახის წევრმა ან, მსხვერ-
პლის თანხმობით პირმა, რომელიც მსხვერპლს უწევს 
სამედიცინო, იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ დახმარებას, 
ხოლო ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში - ასე-
ვე, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ.

დამცავი ორდერი არის პირველი ინ-
სტანციის სასამართლოს (მოსამართლის) 
მიერ ადმინისტრაციული სამართალწარმო-
ების წესით გამოცემული აქტი, რომლითაც 
განისაზღვრება ოჯახში ძალადობის მსხვერ-
პლთა დაცვის დროებითი ღონისძიებები.

შემაკავებელი ორდერი არის პო-
ლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის 
მიერ უშუალოდ ოჯახში ძალადობის ფაქტის 
დროს გამოცემული აქტი, რომელიც განსაზ-
ღვრავს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვის დროებით ღონისძიებებს.



როგორ ხდება ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა მოთავსება 
თავშესაფარში?

უშუალოდ ოჯახში ძალადობის ფაქტის არსებობი-
სას, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის მოთხოვნით 
სამართალდამცავი ორგანოები უზრუნველყოფენ მის 
თავშესაფარში გადაყვანას. თავშესაფარი ემსახურება 
მსხვერპლთა ფსიქოლოგიურ და სოციალურ რეაბი-
ლიტაციას, იურიდიულ და სამედიცინო დახმარებასა და 
დაცვის ღონისძიებებს. თავშესაფარში ოჯახში ძალა-
დობის მსხვერპლის მოთავსება ხდება მასზე დამოკი-
დებულ პირებთან ერთად (შვილები ან\და მშობლები). 
თავშესაფარში პირის მოთავსება ხდება 3 თვემდე ვა-
დით. საჭიროების შემთხვევაში ეს ვადა გაგრძელდება 
თავშესაფრის წესდებით (შინაგანაწესით) დადგენილი 
წესით.

პირის სახელმწიფო თავშესაფარში გადაყვანას გარ-
და სამართალდამცავი ორგანოებისა, ასევე უზრუნველ-
ყოფს სახელმწიფო ფონდი. სახელმწიფო თავშესაფარ-
ში მოთავსებისთვის საჭიროა, პირს განსაზღვრული 
ჰქონდეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი.

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში 
მოთავსების შემთხვევაში პირს უნარჩუნდება სამუშაო 
ადგილი იმავე თანამდებობაზე.



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

ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე ორგანიზაციები:



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


