
 1 

 

 

 
 

9 აპრილი, 2020 წელი 

სხდომის თავმჯდომარე: ლელა აქიაშვილი, საქართველოს პრემიერ-
მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებების და გენდერული 
თანასწორობის საკითხებში, კომისიის თავმჯდომარე 

სხდომის თანათავმჯდომარე: გოჩა ლორთქიფანიძე, საქართველოს 
იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, უწყებათაშორისი კომისიის 
თანათავმჯდომარე 

მიღებული გადაწყვეტილებები/მოქმედებები: 
• გადაიხედოს გადაწყვეტილება კომენდანტის საათის დროს 

გადაადგილების შეზღუდვებთან დაკავშირებით. კერძოდ, კი არ 
დაჯარიმდეს ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები, ვინც 
მოძალადისგან თავის დაღწევის მიზნით ტოვებს საცხოვრებელს -  
 

• განიხილოს ელექტრონული სერვისების და საგამოძიებო 
მოქმედებების დისტანციურად ჩატარების შესაძლებლობა; 

  

• ძალადობის შეტყობინების ალტერნატიული საშუალებების შექმნა 
და აღსრულება;  

 

• კომუნიკაცია  და ცნობიერების ამაღლება განხორციელდეს 
კოორდინირებულად სამთავრობო უწყებებსა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს შორის, სამიზნე აუდიტორიის სპეციფიკის 
გათვალისწინებით, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების 
ენაზეც;  

 

• განიხილოს საზღვრის კვეთისას, მოქალქეებისათვის შესაბამისი 
ინფორმაციის მიწოდება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
არსებული მექანიზმების შესახებ;  

 

• განიხილოს მოძალადის ოჯახიდან გაყვანის შესაძლებლობა და 
მოძალადეთა რეაბილიტაციის პროგრამის ხელშეწყობა. 

 
დანართები  
დანართი N1. მონაწილეთა სია  
დანართი N2. დღის წესრიგი  

გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი 
კომისიის სხდომის ოქმი 

 



 2 

დისკუსია 

გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარემ, ლელა აქიაშვილმა კომისიის რიგით VI(I) 
სხდომა შესავალი სიტყვით გახსნა. მან კომისიის წევრებს და დამსწრე საზოგადოებას მადლობა 
გადაუხადა სხდომაში მონაწილეობისთვის და დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები 
მიმოიხილა. მანვე აღნიშნა, რომ არსებული გლობალური კრიზისის პირობებში, უპირატესად 
მნიშვნელოვანია აქცენტის გაკეთება ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, ვინაიდან, 
იზოლაციისა და სოციალური დისტანცირების საფუძვლით, საქართველოში, ისევე, როგორც მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით, გაზრდილია ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის რისკები. 
ლელა აქიაშვილის თქმით, კომისიის სხდომის ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს დღეისათვის, 
ქვეყანაში მდგარი გამოწვევებისა და რეალობის შეფასება, სტატისტიკის წარმოჩენა და რეაგირების 
სწრაფი მექანიზმის შემუშავება. 

ამის შემდეგ, სიტყვა გადაეცა სხდომის თანათავმჯდომარეს, გოჩა ლორთქიფანიძეს, რომელმაც 
მისასალმებელი სიტყვით მიმართა სხდომის წევრებს და აღნიშნა, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა მუდმივად წარმოადგენს სახელმწიფოს პრიორიტეტს და საგანგებო 
მდგომარეობაში, აღნიშნული მიდგომა მნიშვნელოვნად გამკაცრებულია. აღსანიშნავია, რომ 
კორონავირუსის ეპიდემია ერთი მხრივ შეიძლება მოქმედებდეს, როგორც ოჯახში ძალადობის 
მაპროვოცირებელი ფაქტორი, ხოლო მეორე მხრივ, ოჯახში ძალადობამ შეიძლება უბიძგოს 
მოძალადესაც და მსხვერპლსაც დაარღვიოს სოციალური დისტანცია და „დარჩი სახლში“ რეჟიმი, რაც 
ეპიდემიასთან ბრძოლაში რისკებს ზრდის. აქედან გამომდინარე, კარგია, რომ მიმართვიანობა ოჯახურ 
ძალადობასთან დაკავშირებით არ შეცვლილა, თუმცა ეს არ გვაძლევს დამშვიდების საფუძველს. 
შესაბამისად უნდა დავრჩეთ აქტიური მონიტორინგის რეჟიმში, რადგან ქალთა წინააღმდეგ 
ძალადობასთან ბრძოლა ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, არამედ განგრძობადი პროცესია. 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ნინო ცაციაშვილმა, ყურადღება გაამახვილა 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის პოლიტიკაზე და აღნიშნა, რომ კრიზისულ მდგომარეობაში ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობა საჭიროებს ეფექტურ დაცვას და განსაკუთრებულ ყურადღებას. მისი განმარტებით, 
მიმდინარე წლის მარტის თვეში სამინისტროსადმი მიმართვიანობა გაზრდილი არ არის, თუმცაღა, აქვე 
გააკეთა დათქმა, რომ აღნიშნული პროცესი დინამიურია და შესაძლებელია სწრაფად შეიცვალოს. 
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მიერ 
განხორციელებული კვლევით, ყურადღება გამახვილდა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის არაერთ 
საკითხზე, მათ შორის ძალადობის განხორციელების დროზე, რაც პირდაპირპროპორციულად 
უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ დროებით შეზღუდვებს. ყოველდღიური მონიტორინგის პროცესში 
ყურადღება მახვილდება ასევე იმ საშუალებებზე, რითიც ხდება პოლიციასთან დაკავშირება. 
მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად აქტიური იყოს ყველა სახელწმიფო უწყება საინფორმაციო კამპანიის 
წარმოების კუთხით. მისი თქმით, საზოგადოების ცოდნა 112 - ცხელი ხაზის შესახებ, საკმარისი არ არის, 
არამედ მათ უნდა ჰქონდეთ ბერკეტები და შესაძლებლობა ისარგებლონ აღნიშნული სერვისით. 
მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ საქმიანობის 
დისტანციურ რეჟიმზე განხორციელების შეუძლებლობაზე და აღნიშნა, რომ ეს სამართლებრივი 
საფუძვლის არარსებობის და საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების სპეციფიკის გამო, 
ობიექტურად შეუძლებელია. გამომსვლელმა ყურადღება გაამახვილა საერთო სივრცეებზე და აღნიშნა, 
რომ სამინისტროს, ამ ეტაპზე, არ აქვს ფუფუნება იმისა, რომ ინდივიდუალური კაბინეტის გამოყენებით, 
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ინდივიდუალურად ჰქონდეს კომუნიკაცია თითოეულ ბენეფიციართან, თუმცა ვირუსის გავრცელების 
პრევენციისთვის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს, მუდმივი სადიზენფქციო სამუშაოების და 
სანიტარული წესების დაცვის შესახებ ინსტრუქტაჟების გაცემის მიმართულებით. მან მადლობა 
გადაუხადა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც აქტიურად მუშაობს ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია, საზოგადოებას მიეწოდოს ზუსტი 
და რელევანტური ინფორმაცია, დანაშაულის გამოვლენის მექანიზმებზე. გამოსვლის ბოლოს, შინაგან 
საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მოუწოდა დამსწრე საზოგადოებას ერთიანი, კოორდინირებული 
ქმედებებისკენ და მიუთითა, რომ დღეისთვის არსებული სტატისტიკა ვერ იქნება სიმშვიდის 
საფუძველი. 

საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილემ, ნათია მერებაშვილმა, კომისიის შეკრების 
მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მადლობა გადაუხადა დამსწრე საზოგადოებას ჩართულობისთვის. მისი 
თქმით, იზოლაციის საჭიროების პირველივე დღეებიდან, მთელი სახელმწიფო დადგა ქალთა მიმართ 
და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების გაზრდის რისკის წინაშე. ამ კუთხით, უპირატესად 
მნიშვნელოვანია, როგორც პოტენციური მსხვერპლისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რომ მისი 
უფლებები იქნება დაცული, ისე მკაფიო გზავნილის განხორციელება პოტენციური მოძალადისთვის, 
რომ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, იგი იქნება დასჯილი. მისი განმარტებით, ბოლო პერიოდში, 
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მაჩვენებლები გაზრდილი არ არის, თუმცა, აღნიშნული 
არ მიუთითებს იმაზე, რომ ფაქტები არ არსებობს. მისი განმარტებით, დინსტაციურად აქტიურად 
იმართება სასამართლო პროცესები, თუმცა შესაძლოა დადგეს საპროცესო ვადების პრობლემა, ვინაიდან 
ელექტრონულად სხდომებში მონაწილეობა დროში გაწელილი პროცესია.  

ლელა აქიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა გაეროს მოასხლეობის ფონდის UNFPA-ს რეკომენდაციაზე, 
რომლის მიხედვითაც, იმ დაწესებულებებმა, რომლებიც დღეისათვის ახორციელებენ საქმიანობას 
(სასურსათო მაღაზიები და აფთიაქები), შეიძლება შეითავსონ ინფორმაციის გავრცელების ფუნქცია 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემატიკაზე. აღსანიშნავია, რომ გაეროს 
მოსახლეობის ფონდი მთავრობის ადმინისტრაციასთან ერთად უკვე მუშაობს მსგავსი პოსტერების 
შექმნაზე. 

აღნიშნულის შემდეგ კი სიტყვა გადაეცა სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ დირექტორს, მერი მაღლაფერიძეს. სამადლობელი სიტყვის 
შემდეგ, გამომსვლელმა განმარტა, რომ თავშესაფრის მიმართ მომართვიანობა არ არის გაზრდილი და 
აქვე მიუთითა, რომ ეს ფაქტი მშვიდად ყოფნის საფუძველს არ ქმნის. გატარებულ ზომებთან 
დაკავშირებით, აღნიშნა, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდა თანამშრომლების რაოდენობა და 
თავშესაფრები გადავიდა მორიგეობის რეჟიმზე. ცხელ ხაზს - 116 006 აქვს ვიდეო ზარის ფუნქცია და ამ 
კუთხით სერვისი მიეწოდება ბენეფიციარებს. მისი თქმით, მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ვირუსის 
გადაცემის პრევენცია სერვისების შიგნით. მისი განმარტებით, დღეისთვის, თბილისის თავშესაფარი 
იღებს მსხვერპლებს და უწყება აქტიურად თანამშრომლობს საკარანტინო ზონებთან, საჭიროების 
შემთხვევაში ბენეფიციართა გადასაყვანად. გამოსვლის ბოლოს, მერი მაღლაფერიძემ აღნიშნა, რომ 
არსებული მდგაომარეობიდან გამომდინარე, ბენეფიციარების ეკონომიკურად გაძლიერების და 
რეაბილიტაციის პროცესი შენელებულია, თუმცაღა, სააგენტო აქტიურად მუშაობს ადეკვატური 
რეაგირებისთვის.  

ამის შემდეგ, სიტყვა გადაეცა არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის 
უფლებებისთვის“ წარმომადგენელს, ანა აბაშიძეს. მან აღნიშნა, რომ პრიორიტეტულ საკითხებთან და 
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გამოწვევებთან დაკავშირებით, მთავრობის ადმინისტრაციას უკვე მიეწოდა სამი ორგანიზაციის მიერ 
მომზადებული მიმართვა/რეკომენდაციები. მისი თქმით, ორიენტირება მომართვიანობის 
მაჩვენებელზე სწორი პოლიტიკა არ არის, ვინაიდან ოჯახში ძალადობის პოტენციურ მხვერპლებს ახლა 
უფრო მეტი დაბრკოლელები აქვთ, ვიდრე აქამდე ჰქონდათ. არამედ, აუცილებელია, რომ ყურადღება 
მიექცეს გამოუვლენელ შემთხვევებს, რომელთა შესახებ მსხვერპლს არ განუცხადებია. მან გააჟღერა 
რეკომენდაცია ე.წ. „კომენდანტის“ საათის დროს, ძალადობის მსხვერპლი ქალისთვის ჯარიმის 
არდაკისრების შესახებ, თუკი იგი, ამ ქმედებით მოძალადისგან გაქცევას ცდილობს. ასევე, მან განმარტა, 
რომ იურისტები ხარისხიანი მომსახურების გაწევას ვეღარ ახერხებენ ძალადობის მსხვერპლი 
ქალებისთვის, შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, და კარგი იქნებოდა დისტანციური ჩართვა 
ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. გამომსვლელმა ყურადღება გაამახვილა ხელმოწერის გაკეთების 
საკითხზე. მისი თქმით, საგანგებო მდგომარეობის დროს, ზოგადი წესი ითვალისწინებს გადახვევის 
შესაძლებლობას ხელმოწერის ავთენტურობის დადასტურებისთვის და მნიშვნელოვანია ნორმა იყოს 
განჭვრეტადი თუ რა მოცემულობას ითვალისწინებს კანონმდებელი. გამოსვლის ბოლოს, ანა აბაშიძემ 
ყურადღება გაამახვილა შემდეგ საკითხებზე: თავშესაფარში შესვლის დროს, აქვს რამდენად აქვს 
თავშესაფარს რესურსი იმის, რომ სწრაფი ტესტის გამოყენებით მოხდეს ბენეფიციართა დატესტვა. 
ასევე, თავშესაფრით სარგებლობის მსურველი ორი პირიდან, მაგალითისთვის, დედის და შვილის 
შემთხვევაში, თუკი რომელიმე მათგანს აღმოაჩნდება ვირუსი, როგორი იქნება რეაგირება. ბოლოს, მან 
ხაზი გაუსვა იმ პატიმრების ოჯახების კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებას, რომლებიც ტოვებენ 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებას. 

სიტყვა გადაეცა სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელს, ანა ილურიძეს, რომელმაც სახალხო 
დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტის სტატისტიკა წარმოაჩინა. მისი თქმით, იკლო 
მომართვიანობამ, თუმცა გაზრდილია მომართვიანობა პირად შეტყობინებებში, მათ შორის, 
სოციალური ქსელის მეშვეობით. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლები კომუნიკაციას 
ინარჩუნებენ მსხვერპლებთან, რომლებიც განაგრძობენ მოძალადეებთან თანაცხოვრებას. მისი 
განმარტებით, ყურადღების ქვეშ უნდა იყვნენ მსხვერპლები, რომელთაც, კრიზისულ ვითარებაში 
დაკარგეს სამსახური. გამოსვლის ბოლოს მან ყურადღება გაამახვილა იმ მოძალადე პარტნიორებზე, 
რომლებიც საზღვარგარეთ იყვნენ და ბრუნდებიან სამშობლოში. 

ამის შემდეგ, თავმჯდომარემ გახსნა დისკუსიის ეტაპი და სიტყვა გადასცა საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს წარმომადგენელს ქეთევან სარაჯიშვილს, რომელმაც აღნიშნა, რომ პენიტენციურ 
სისტემაში ვირუსისგან დაცვის განსაკუთრებული ზომები ამოქმედდა არა მხოლოდ ბრალდებულთა, 
მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის და უფლებრივი მდგომაროების დასაცავად, არამედ, თავად 
სისტემაში დასაქმებული პირების დასაცავად. მისი თქმით, დღეის მდგომარეობით, დაახლოებით 2000 
ბრალდებულია, რომლებმაც დისტანციურად სხვადასხვა პერიოდულობით უნდა მიიღოს 
მონაწილეობა სასამართლო პროცესებში. ამის უზრუნველსაყოფად ყველა პენიტენციური 
დაწესებულება აღიჭურვა კომპიუტერებით, რომ ბრალდებულ/მსჯავრდებულებს საშუალება მიეცეთ 
სასამართლო პროცესებში დისტანციურად მიიღონ მონაწილეობა. მისი განცხადებით, 
დაწესებულებებში თანამშრომლები ყაზარმულ რეჟიმზე მუშაობენ და არ ტოვებენ დაწესებულებებს, 
ისევ და ისევ იმიტომ, რომ დაწესებულებაში გარედან არ შევიდეს ვირუსი. 

კომისიის თავმჯდომარემ სიტყვა გადასცა „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“ წარმოამდგენელს ელენე 
რუსეცკაიას, რომელმაც აღნიშნა, რომ სტატისტიკურად მიმართვიანობა იზრდებოდა მაშინ, როდესაც 
საინფორმაციო კამპანიები ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, მინდინარეობდა რეგიონებში და 
ახლა, რადგან ეს კამპანიები შეწყდა, მომართვიანობაც შემცირდა. მისი თქმით, არსებობს საშიშროება 
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საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ, ფემიციდის ფაქტების გაზრდის. მისი თქმით, 
უმნიშვნელოვანესია რეგიონებში მცხოვრები პირების ცნობიერების ამაღლება და მასშტაბურად 
მობილურ ტელეფონებზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის მხილების მოწოდებით.  

ამის შემდეგ სიტყვა გადაეცა კავშირი „საფარის“ წარმომადგენელს ბაია პატარაიას, რომელმაც აღნიშნა, 
რომ კავშირს „საფარი“ მომართვიანობა ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის 
მიმართულებით, მნიშვნელოვნად გაეზარდა. მისი განმარტებით, შექმნილი კრიზისული 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, მსხვერპლებს რთულად წარმოუდგენიათ სამართლებრივი 
პროცესების წარმართვა და არსებობს პოლიციასთან მისვლისა და გადაადგილების, ასევე მათი 
გამოძახების პრობლემაც. მისი თქმით, ეფექტური გამოძიების წარმართვისთვის, მნიშვნელოვანია რომ 
ადვოკატი ესწრებოდეს ახსნა-განმარტების პროცესს, რაც ვერ ხორციელდება დისტანციური ჩართვის 
მექანიზმის არარსებობიდან გამომდინარე. ასევე, ბაია პატარაიას თქმით, საქმის ელექტრონულად 
გაცნობის და თარჯიმნის ონლაინ რეჟიმში ჩართვის საშუალება აუცილებლად უნდა არსებობდეს 
ეფექტური საქმისწარმოებისთვის. 

კომისიის თავმჯდომარემ გადასცა სიტყვა ორაგნიზაციის „WECF“ წარმომადგენელს  იდა ბახტურიძეს, 
რომელმაც ყურადღება გაამახვილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაანონსებულ კომუნიკაციის 
კამპანიის შინაარსზე, და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს მიმართა კითხვით, იგეგმება თუ არა 
უფრო პრაქტიკული ალტერნატიული სერვისის შეთავაზება სწრაფი რეაგირების მისაღებად. მისი 
თქმით, ვინაიდან, შესაძლოა ბევრ ქალს არ ჰქონდეს სმარტფონი, ინფორმაციის მიწოდება 112 სერვისის 
არსებობის შესახებ, შეიძლება არ იყოს მიზანთან შესაბამისი. მან ასევე ისაუბრა თავშესაფრების 
მზაობასა და რესურსზე, მიიღონ მსხვერპლთა მომატებული რაოდენობა.  

კომისიის თავმჯდომარემ სიტყვა გადასცა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელს, თამარ 
საბედაშვილს, რომელმაც აღნიშნა, რომ სოციალური ქსელებით მომართვიანობა არის გახშირებული, 
ამიტომ უნდა შეიქმნას რაიმე პრაქტიკული პლატფორმა სოციალურ მედიაში, როგორც  ძალადობის 
შემთხვევების გამოვლენის საშუალება, შსს-ს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტთან 
თანამშრომლობით. მან ასევე აღნიშნა, რომ პრემიერ - მინისტრის  და სხვა მაღალი პოლიტიკური 
პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები შესაძლოა გარდამტეხი იყოს მიმართვიანობის 
გაზრდისთვის. ასევე, მიგრანტებთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ შესაძლოა თავად 
ძალადობის მსხვერპლი ქალები დაბრუნდნენ სამშობლოში, ამიტომ მნიშვნელოვანია მათ მიეწოდოთ 
რელევანტური ინფორმაცია. გამოსვლის ბოლოს, თამარ საბედაშვილმა ყურადღება გაამახვილა 
თავშესაფარში მყოფი ქალებისთვის ონლაინ კურსების შეთავაზებაზე და ასევე, მოძალადეთა 
რეაბილიტაციის პროგრამის ხელშეწყობასა და მხარდაჭერაზე. 

ამის შემდეგ, ორგანიზაციის „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარმომადგენელმა, ანა 
თავხელიძემ აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია შეიქმნას მექანიზმი ინფორმაციის სწრაფად 
გასავრცელებლად. მეორე მხრივ, კი მისი თქმით, უმნიშვნელოვანესია დაიგეგმოს პრევენციული და 
მონიტორინგის ღონისძიებები იმ პირებისთვის, რომელთა მიმართაც დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი 
იყო გამოცემული. 

დისკუსიის შემდეგ ეტაპზე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ნინო ცაციაშვილმა კითხვებზე 
საპასუხოდ აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო რეალობა არ აძლევთ მათ საშუალებას  გამოიყენონ ონლაინ 
პლატფორმა, რაც თავის მხრივ, დროისა და რესურსის დაზოგვით სასიკეთოდ შეცვლიდა ეფექტურ 
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საქმიანობას. მისი განცხადებით, თარჯიმნის მომსახურებასთან დაკავშირებული საკითხები შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციაა და ამ კუთხით პრობლემა არ დგას. მან მოუწოდა დამსწრე 
საზოგადოებას ამგვარი შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებისკენ. მან გამოთქვა მზადყოფნა 
სოციალური ქსელის გამოყენებით მოქალაქეთა საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის მიღების პროცესში 
ჩართულობის მიმართულებით. მისი განცხადებით, კომუნიკაციის დროს აუცილებლად უნდა 
წარმოჩინდეს სახელმწიფოს უცვლელი პრიორიტეტი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. მონიტორინგის მექანიზმებთან დაკავშირებით, მან აღნიშნა, რომ ამ 
კუთხით, ყოველდღიურად მუშაობს პოლიცია და თითქმის არ ფიქსირდება დაგვიანებული რეაგირება. 
არამედ, პირიქით, აქტიურად ხდება მოძალადესთან კომუნიკაცია სახლში ვიზიტებიც. 

სსიპ – სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტოს დირექტორმა, მერი მაღლაფერიძემ თავშესაფარში ბენეფიციართა სწრაფი ტესტით 
შემოწმებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ტესტის ჩატარებას მისი სპეციალური პირობები და წესები 
აქვს, რაც რთული იქნება განხორციელდეს თავშესაფრის თანამშრომლის მხრიდან და ასევე, 
გრძელვადიან პერსპექტივაში არ იძლევა ხელშესახებ შედეგს. კითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც 
ეხებოდა მაგალითისთვის დედის და შვილის განცალკევების საკითხს, მან აღნიშნა, რომ ასეთი 
შემთხვევები ვირუსის პერიოდის გარეშეც არსებობს და ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურად წყდება. 
გამოსვლის ბოლოს მანვე აღნიშნა, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ბენეიფიცართა სოციალურ-
ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულებით, იმდენად, რამდენადაც ეს უკანასკნელი ბოლო პერიოდის 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. 

იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა ქეთევან სარაჯიშვილმა მოკლე კომენტარის სახით 
აღნიშნა, რომ ახალი-კორონა ვირუსის პირობებში პრობაციონერები გათავისუფლებულნი არიან 
სავალდებულო ვიზიტებისგან ბიუროებში და შესაბამისად, მათთვის გათვალისწინებული პროგრამები 
არის შეჩერებული. აღნიშნული პროგრამების ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა იქნებოდა საინტერესო 
მოდელი განსახილველად, თუმცა ხშირ შემთხვევაში რეგიონებში ინტერნეტი და კომპიუტერი არ 
წარმოადგენს ხელმისაწვდომ სერვისს. 

საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილემ, ნათია მერებაშვილმა აღნიშნა, რომ ადვოკატის 
განაცხადის დისტანციურად მიღების ფუნქცია მოქმედია და ამგვარი განაცხადები ზოგადი წესით 
განიხილება. 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
მოადგილემ, ლია გიგაურმა აღნიშნა, რომ პრიორიტეტულად მნიშვნელოვანია ეთნიკური უმცირესობის 
პირებისთვის, ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი, მათთვის გასაგებ ენაზე. 

ამის შემდეგ, უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარემ შეაჯამა შეხვედრა, მადლობა გადაუხადა 
კომისიის წევრებს და დამსწრე საზოგადოებას და სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

კომისიის თავმჯდომარე:  

 

კომისიის მდივანი: 
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დანართი N1. მონაწილეთა სია  
 
გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:  
 
უწყებათაშორისი კომისიის წევრები: 

1. ნინო ცაციაშვილი -საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე; 
2. ნათია მერებაშვილი - საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე; 
3. მერი მაღლაფერიძე - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო 

ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს 
დირექტორი; 

4. ხატია წილოსანი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრის  მოადგილე; 

5. მზია გიორგობიანი - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე; 

6. ლია გიგაური - შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე; 

7. ეკატერინე მიქაბაძე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრის პირველი მოადგილე; 

8. ეკატერინე ქარდავა - სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი; 

 

უწყებათაშორისი კომისიის სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილე წევრები და სამთავრობო 
უწყებების წარმომადგნლები: 

9. ანუკი ბურდული - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის 
უფლებების სამდივნო; 

10. გიორგი ბედოიძე - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის 
უფლებების სამდივნო; 

11. გულიკო მაჭარაშვილი - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის 
უფლებების სამდივნო; 

12. ეკატერინე ლორთქიფანიძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 
13. ეკატერინე ურუშაძე - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 
14. თინათინ რამიშვილი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
15. ნინო შეყრილაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 
16. ქეთევან სარაჯიშვილი - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 
17. მარიამ ჯაჯანიძე - საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო; 
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ადამიანის უფლებათა საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფის და  ქალთა მიმართ ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის თემატური საკონსულტაციო ჯგუფის წევრები:  

18. ანა აბაშიძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის 

უფლებებისთვის“; 

19. ანა თავხელიძე - არასამთავრობო ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის 

უფლებებისთვის“ 

20. ანა ილურიძე - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი; 

21. ანა სამუშია - პროგრამა „EU supportig the Inter-Agency Commission on Gender Equality“; 

22. ბაია პატარაია - კავშირი „საფარი“; 

23. ელენე რუსეცკაია - „ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ 

24. თამარ საბედაშვილი - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია; 

25. თამარ ჩხიტუნიძე - „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ 

26. თამთა ჭრიკიშვილი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

27. თეა მაჩაიძე - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში; 

28. იდა ბახტურიძე - WECF; 

29. ლიკა ჯალაღანია - ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი; 

30. მარი მესხი - პროგრამა „EU supportig the Inter-Agency Commission on Gender Equality“ 

31. მარიამ მაისურაძე - „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ 

32. მარიკა ჯობავა - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია; 

33. ნინო ჯაფარიძე - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 

34. პატრიცია როსა გარსია - პროგრამა „EU supportig the Inter-Agency Commission on Gender 

Equality“ 

35. ქეთევან გომელაური - ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი 
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დანართი N2. დღის წესრიგი  
 
 
 

 

 

9 აპრილი 2020, 15:00  

დღის წესრიგი 
 

 
სხდომის თემა:  COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის დროს ოჯახში ძალადობისა  

და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხები 
 

 

15:00 - 15:10       ლელა აქიაშვილი, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის 
უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებში, 
გენდერული თანასწორობის, კომისიის თავმჯდომარე 
 

გოჩა ლორთქიფანიძე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 
მოადგილე, კომისიის თანა-თავმჯდომარე 
 

15:10 - 15:20      ნინო ცაციაშვილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 
მოადგილე 
 

15:20 – 15:30  ნათია მერებაშვილი, საქართველოს გენერალური პროკურორის 
მოადგილე 
 

15:30 - 15:40 მერი მაღლაფერიძე, „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ 
ხელმძღვანელი 
 

15:40 – 15:50 ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე  
 

15:50 -  16:30  18:30 – 19:30  დისკუსია  
 

 

გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი 
კომისიის სხდომა 

 


