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მიზანი 1. ქვეყნის კანონმდებლობა და პოლიტიკა ეფექტიანია და პასუხობს 
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა საჭიროებებს. 
 
ინდიკატორი 1.1.  მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რეკომენდაცების რაოდენობა, რომელიც 
ასახულია ქვეყნის პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტებში. 
 
საბაზისო: 0 (2017) 
სამიზნე: 50% 
 
(წყარო: ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და 
მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმის 
მონიტორინგის ანგარიში) 
 
ინდიკატორი 1.2. რეციდივის  მაჩვენებელი; 
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე: შემცირება 5 %; 
 
(წყარო:  განისაზღვროს 2018 წელს); 

 
 

 

ამოცანა 1.1. კანონმდებლობა და სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები 
შესაბამისობაშია საერთაშორისო  სტანდარტებთან. 

 
ინდიკატორი 1.1.ა სტამბოლის კონვენციის ნორმების %, რომელიც ასახულია კანონმდებლობაში;  
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
 
სამიზნე: 90 %; 
 
(წყარო: სსიპ -საქართველოს  საკანონმდებლო მაცნე); 
 
ინდიკატორი 1.1.ბ. გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ქალთა მიმართ ძალადობის, მისი 
გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესახებ საქართველოს  ანგარიშში ასახული 
შესრულებული რეკომენდაციების %; 
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საბაზისო: - განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე:  90 %; 
 
(წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია); 
 
ინდიკატორი 1.1.გ. შექმნილი სტატისტიკის წარმოების ერთიანი სტანდარტი და სტატისტიკა 
ხელმისაწვდომია; 
 
საბაზისო: არ არსებობს (2017); 
სამიზნე: ერთიანი სტანდარტი შექმნილია,სტატისტიკა ხელმისაწვდომია; 
 
(წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია). 
 
 

 

 

საქმიანობა: 1.1.1 სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა და არსებული პრაქტიკიდან 
გამომდინარე  შემდგომი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის მომზადება და 
პარლამენტში წარდგენა. 
 

 
 

 

საქმიანობა : 1.1.2 ეროვნული რეფერალური მექანიზმის დამტკიცება 
 

 

პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019. 
 



6 
 

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს მთავრობა; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018. 

 

 

2018 წელს მთავრობაში განხორციელებული მთელი რიგი სტრუქტურული ცვლილების 
გათვალისწინებით, საჭირო  გახდა ცვლილებების განხორციელება  ეროვნული რეფერალური 
მექანიზმის დოკუმენტის პროექტში, რომელიც შემუშავდა საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსსიპ 
- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდის მიერ USAID-ის პროექტის მხარდაჭერით. 2019 წელს დაგეგმილია ეროვნული 
მექანიზმის პროექტის გადახედვა/განახლება და საქართველოს მთავრობაში წარდგენა 
დასამტკიცებლად.  

 

საქმიანობა: 1.1.3 სტატისტიკის წარმოების ერთიანი სტანდარტის შექმნა. 
 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; 
 
შესრულების ვადა: 2018 - 2019 პირველი კვ. 
 

 
ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის“ „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის 
კომისიის მხარდასაჭერად“, ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა სტატისტიკის წარმოების 
ხელშეწყობის მიმართულებით. აღნიშნული კომპონენტის დასრულება დაგეგმილია 2019 წლის 
მაისის ბოლომდე.  
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საქმიანობა: 1.1.4. სტატისტიკის წარმოება და მონაცემების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა, საქართველოს საერთო  სასამართლოები 
პარტნიორი უწყება: სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 
შესრულების ვადა: 2019-2020 
 

 

2019 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებს (1. გამოცემული დამცავიi ორდერებისა  და, ასევე,  
გასაჩივრებული შემაკავებელი ორდერების მიხედვით გენდერული სტატისტიკის მაჩვენებლები; 2.  
ოჯახური ძალადობის შესახებ;  3. ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით განხილული სისხლის 
სამართლის საქმეების მიხედვით) უზენაესი სასამართლო გამოაქვეყნებს მ/წ აპრილის თვეში. 

 

საქმიანობა: 1.1.5. გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მატერიალურ-ტექნიკური 
და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა. 

 

 
 

პასუხისმგებელი უწყება:  საქართველოს მთავრობა; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019. 
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საქმიანობა: 1.1.6. გადაუდებელი სიტუაციების დროს ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის პრევენციისა და რეაგირების საკითხებზე მრავალ-სექტორული 
საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნა და ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

 

 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 

 

2017 წლის დეკემბერში შეიქმნა გადაუდებელი სიტუაციების დროს ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის პრევენციისა და რეაგირების საკითხებზე მრავალ-სექტორული საკოორდინაციო ჯგუფი. 

ამოცანა 1.2  შექმნილია და ფუნქციონირებს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის პლატფორმა. 
 
ინდიკატორი 1.2 ა. მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის პლატფორმის არსებობა;  
 
საბაზისო: არ არსებობს (2017); 
სამიზნე: შექმნილია და ფუნქციონირებს; 
 
(წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია); 
 
ინდიკატორი 1.2.ბ. იმ მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, რომლებმაც პლატფორმის ფარგლებში  
განახორციელეს თემატური ღონისძიებები; 
 
საბაზისო: რაოდენობა 0 (2017); 
სამიზნე: ზრდა 10 %. 
 
(წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია); 



9 
 

 
ინდიკატორი1.2.გ. იმ მუნიციპალიტეტების რაოდენობა, რომლებმაც განახორციელეს 
ცვლილებები ადგილობრივ ნორმატიულ აქტებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებში 
რეკომენდაციების შესაბამისად; 
 
საბაზისო: - 0 (2017); 
სამიზნე:  ზრდა 10%; 
 
(წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია). 
 
 

 

საქმიანობა: 1.2.1. მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის მექანიზმის შემუშავება 
არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოებსა და გენდერული თანასწორობის 
საკითხებზე პასუხისმგებელი პირების მონაწილეობით. 
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გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორისმა კომისიამ 2018 წელს დაიწყო  მუშაობა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან 
თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, კოორდინაციისა და ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული 
გენდერული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. 

უწყებათაშორისმა კომისიამ შეიმუშავა კონცეფცია „მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის 
პლატფორმა“, რომელშიც ინტეგრირდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“  
რეკომენდაციები. 

კონცეფციის მიხედვით, უწყებათაშორის კომისიაში შეიქმნება თემატური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც 
კონკრეტულად იმუშავებს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებებთან დაკავშირებული 
პოლიტიკის ლოკალიზაციის მიმართულებით და ხელს შეუწყობს აღნიშნული პოლიტიკის ეფექტიან 
განხორციელებას. აღნიშნულ ჯგუფში მოწვეულნი იქნებიან თემატური სამთავრობო და არასამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში განისაზღვრება გენდერზე 
პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტებს შორის კოორდინაციას და 
უზრუნველყოფს რეგიონულ დონეზე არსებული მდგომარეობის შესახებ ცენტრალური ხელისუფლების 
ინფორმირებას. აქვე, აღსანიშნავია, რომ კოორდინაციის თვალსაზრისით, უწყებათაშორისი კომისიის 
მხარდაჭერას უზრუნველყოფს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რეგიონებთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტი.  

 

 

პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო; 
 
შესრულების ვადა: 2018 მე-3 კვ. 
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საქმიანობა: 1.2.2. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე არსებული 
კანონმდებლობის, პოლიტიკის დოკუმენტებისა და პროგრამების შესახებ სახელმძღვანელო 
დოკუმენტის შემუშავება და წარდგენა მუნიციპალიტეტებისათვის. 
 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 
  
შესრულების ვადა: 2018 მე-4 კვ. 
 

 
2018 წელს „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ, საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა 
საკონსულტაციო საქმიანობა მუნიციპალიტეტებში გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური 
მექანიზმების დანერგვის კუთხით.  

აღნიშნული საქმიანობა განხორციელდა პროგრამის – „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“ - საქართველოს კომპონენტის ფარგლებში, რომელსაც ხელს უწყობს 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), გერმანიის ეკონომიკური 
განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთის საფუძველზე.  

აღნიშნული ორგანიზაციების მხარდაჭერით, შემუშავდა გზამკვლევი - „პრაქტიკული რჩევები 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის გენდერული თანასწორობის 
პოლიტიკის განხორციელების პროცესში“ - რომელშიც ასახულ იქნა მუნიციპალიტეტებში 
განხორცილებული საკონსულტაციო საქმიანობის შედეგად მიღებული გამოცდილება. მასში 
მიმოხილულია ქვეყნის მიერ ქალთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის 
მიმართულებით აღებული ვალდებულებები. გზამკვლევში მაქსიმალურად მარტივი სამართლებრივი 
ენითაა გადმოცემული გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში არსებული 
ინსტიტუციური მექანიზმების უფლებამოსილებები. ამასთანავე, მკითხველს შესაძლებლობა აქვს, 
დოკუმენტში იხილოს ტერმინთა განმარტებები და პასუხები იმ ძირითად კითხვებზე, რომლებიც 
მუნიციპალიტეტებთან მუშაობის პროცესში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავებისას 
დაისვა.  

    დამატებითი ინფორმაციისათვის, ასევე იხ. საქმიანობა 1.2.1. 
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საქმიანობა: 1.2.3. პოლიტიკის დოკუმენტებსა და პროგრამებში ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის საკითხთა ინტეგრირების მიზნით მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა. 

 

  
 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო; 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 

 

გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 
უწყებათაშორისმა კომისიამ 2018 წელს დაიწყო მუშაობა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან 
თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, კოორდინაციისა და ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული 
გენდერული პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.  

 
აღნიშნული მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ, დაგეგმილია მუნიციპალიტეტებთან აქტიური 
თანამშრომლობა  ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით არსებულ საკითხებზე. 
გაზიარდება საუკეთესო პრაქტიკები.   

 

     დამატებითი ინფორმაციისათვის, ასევე, იხ. საქმიანობა 1.2.1 ; საქმიანობა 1.2.2. 
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მიზანი 2. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს (დაზარალებულებს) ხელი 
მიუწვდებათ და სარგებლობენ დაცვისა და დახმარების ხარისხიანი მომსახურებებით. 

 
ინდიკატორი 2.1 იმ ქალთა პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც ძალადობის შემთხვევაში 
მიმართეს ან/და ისარგებლეს სახელმწიფო სერვისებით; 
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე: ზრდა X% (განისაზღვრება 2018 წელს); 
 
(წყარო: ქალთა მიმართ  ძალადობის ეროვნული კვლევა / საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია); 
 
ინდიკატორი 2.2 მსხვერპლთა მაღალი კმაყოფილება სპეციალიზებული მომსახურებებით; 
 
საბაზისო: 95 % (2016) 
სამიზნე: 95-100% 
 
(წყარო: ოჯახში ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების 
(თავშესაფრის) მონიტორინგის ანგარიში); 

 

 

 

ამოცანა 2.1. სახელმწიფო სტრუქტურების შესაძლებლობები გაზრდილია  ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დაცვისა და დახმარებისთვის. 

 
ინდიკატორი 2.1.ა: ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სპეციალიზებული კადრების 
ან/და ერთეულის არსებობა;  
 
საბაზისო: 2 (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო); 
 
სამიზნე: 3  
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(წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გენდერული 
თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 
უწყებათაშორისი კომისია); 
 
ინდიკატორი 2.1.ბ: ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის   მსხვერპლთა გამოვლენის, 
მათი დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის შესახებ, მათ უფლებამოსილებაში შემავალი 
საკითხების თაობაზე, შიდა ინსტრუქციების რაოდენობა; 
 
საბაზისო: 0 (2017); 
სამიზნე: 5 (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ -  
სოციალური მომსახურების სააგენტო, საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო); 
 
(წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  სსიპ - სოციალური 
მომსახურების სააგენტო, საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო); 
 
ინდიკატორი 2.1 .გ: გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა; 
 
საბაზისო: 3921; 
(2017 წლის 29 დეკემბრის მდგომარეობით) = 100%; 
 
სამიზნე: ზრდა 5%; 
(წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო); 
 

 

საქმიანობა: 2.1.1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ( სსიპ – ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში) მოქმედი თავშესაფრებისა, კრიზისული ცენტრებისა და 
ცხელი ხაზის მდგრადობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან ფონდისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში აღნიშნული კომპონენტების 
გათვალისწინებას. 
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პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა:2018-2019-2020. 

 

 
სსიპ – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში ძალადობის (მათ შორის: ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ 
ძალადობის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და სექსუალური ძალადობის) მსხვერპლთათვის 
მოქმედებს - 5 თავშესაფარი და 5 კრიზისული ცენტრი, ასევე, ფუნქციონირებს 24 საათიანი საკონსულტაციო 
ცხელი ხაზი (116 006). მათი მდგრადობა და შეუფერხებელი ფუნქციონირება უზრუნველყოფილია 
ფონდისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო  ასიგნებებით. 
 

 

საქმიანობა: 2.1.2 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი პროგრამების ფარგლებში 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა სათანადო მომსახურების უზრუნველყოფა 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა:2018-2019-2020. 

 

 

„2018 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2017  წლის 28 დეკემბრის N 592 დადგენილების თანახმად, რეფერალური მომსახურების 
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პროგრამის ერთ-ერთ ღონისძიებას წარმოადგენს: სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა 
პოსტკოიტალური კონტრაცეფციით/სგგდ ტესტირებითა და მკურნალობით უზრუნველყოფა. 

ანალოგიური ღონისძიება, ასევე, გათვალისწინებულია „2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N693 
დადგენილების თანახმად, რეფერალური მომსახურების პროგრამით. 

 

საქმიანობა : 2.1.3 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მდგრადობისა და 
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 

 
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მდგრადობისა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად 
დაგეგმილია სოციალური მუშაკების რაოდენობის გაზრდა, მათი სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, რაც, 
თავის მხრივ, უზრუნველყოფს სააგენტოს ფუქნციონირების გაუმჯობესებას ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დაცვისა და დახმარებისთვის. 

 

საქმიანობა: 2.1.4. ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე სოციალური მუშაკთა 
რაოდენობის ზრდა 10-30% ით. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა:2019-2020. 
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2019 წელს დაგეგმილია 50 სოციალური მუშაკის დამატება, მათ შორის ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დაცვისა და დახმარებისთვის. 
 

საქმიანობა: 2.1.5. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) 
იდენტიფიცირების მექანიზმების შემუშავება/გაუმჯობესება. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება:  გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018 მე - 4 კვ. 

 

ინფორმაციისათვის, იხ. საქმიანობა 2.2.11. 
 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;  სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, სსიპ -სოციალური 
მომსახურების სააგენტო, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო,  სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური, სსიპ -  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია; 
  
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 
 

საქმიანობა: 2.1.6. სატრენინგო მოდულების მომზადება პროფესიული უნარ-ჩვევების 
გასაძლიერებლად ა. სოციალური მუშაკებისთვის; ბ. ფსიქოლოგებისთვის; გ. სოციალური 
აგენტებისთვის; დ. მასწავლებლებისთვის; ე. მანდატურის სამსახურისთვის; ვ. ჯანდაცვის 
მუშაკებისათვის; ზ. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის იურისტებისათვის. 
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USAID-ის პროექტის „ქალთა მიმართ ძალადობის შემცირება საქართველოში“ ფარგლებში 2018 წელს 
მომზადდა ტრენინგ-მოდული - სოციალური მუშაობის პასუხი გენდერული ნიშნით ძალადობის 
დასაძლევად1. 2018 წლის ივლისი–აგვისტოს თვეებში ტრენინგების გზით გადამზადდა სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს, სახელმწიფო ფონდის და სერვისის მიმწოდებელ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებში დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი (ჯამში 250 სოც. მუშაკი). ასევე, 20 სოციალური 
მუშაკისთვის 2018 წლის ოქტომბერ–ნოემებრის თვეებში ორ ეტაპად ჩატარდა საპილოტე ტრენინგი - 
მოტივაციური ინტერვიურების ტექნიკებში.   

გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მხარდაჭერით სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის  (შემდგომში - ფონდი) 
მიერ, ქალთა მიმართ ძალადობაზე/ოჯახში ძალადობაზე ჯანდაცვის სისტემის რეაგირების 
გასაუმჯობესებლად, 2016 წლიდან დღემდე ხორციელდება პროგრამა - „ჯანდაცვის რეაგირება (პასუხი) 
ოჯახში ძალადობაზე/გენდერულ ძალადობაზე“ (Healthcare Response to DV/GBV). აღნიშნული პროექტის 
ფარგლებში ფონდმა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით, შეიმუშავა ქალთა 
მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის გამოვლენის, მკურნალობის 
პრინციპებისა და რეფერალის საკითხებზე სახელმძღვანელო მითითებები (ჯანდაცვის მომსახურების 
გაწევის დარგთაშორისი რეაგირების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები), რაც დაეხმარება 
ჯანდაცვის პირველი და მეორე რგოლის მუშაკებს გამოავლინონ და შესაბამისი დახმარება გაუწიონ 
ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა „ქალის მიმართ ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური  და სექსუალური ძალადობის გამოვლენის, მკურნალობის პრინციპებისა და რეფერალის 
საკითხებზე“ სატრენინგო მოდული. აღნიშნული მოდულის შესაბამისად 2018 წლის განმავლობაში 
გადამზადდა 100-ზე მეტი ჯანდაცვის მუშაკი თბილისსა და კახეთის რეგიონში. სულ 2016 წლიდან 2018 
წლის ჩათვლით აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 300-ზე მეტი ექიმი გადამზადდა.  

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მხარდაჭერით, სსიპ-იურიდიული დახმარების სამსახურმა 
განაახლა სატრენინგო მოდული ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე, რაც მოიცავს 
როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობას და სხვა მნიშვნელოვან თემატურ საკითხებს. 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო იყენებს 2016 წელს 
მომზადებულ და 2018 წელს გადამუშავებულ მოდულს „სკოლებში  ბულინგის  პრევენცია  და  
ტოლერანტული  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“, რომელიც მოიცავს ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებს.   

 
1 ტრენინგ-მოდული შეიმუშავა ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულმა ორგანიზაციამ - სოციალური ადვოკატირებისა და კვლევის ცენტრი 
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საქმიანობა: 2.1.7. პროფესიული უნარ-ჩვევების გაძლიერება ოჯახში ძალადობის, ქალთა მიმართ 
ძალადობის, მათ შორის სექსუალური ძალადობის საკითხებზე: ა. სოციალური მუშაკებისთვის; 
ბ. ფსიქოლოგებისთვის; გ. სოციალური აგენტებისთვის; დ. მასწავლებლებისთვის ე. 
მანდატურის სამსახურისთვის; ვ. ჯანდაცვის მუშაკებისათვის; ზ. სსიპ - იურიდიული 
დახმარების სამსახურის იურისტებისათვის. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, სსიპ -  სოციალური 
მომსახურების სააგენტო,  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის 
სამინისტრო, სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური, სსიპ  - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა:2018-2019-2020. 

 

2018 წლის ივლისი–აგვისტოს თვეში ტრენინგების გზით გადამზადდა სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს, სახელმწიფო ფონდის და სერვისის მიმწოდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებში 
დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი (ჯამში 250 სოც. მუშაკი). ასევე 20 სოციალური მუშაკისთვის 2018 
წლის ოქტომბერ–ნოემბრის თვეში ორ ეტაპად ჩატარდა საპილოტე ტრენინგი - მოტივაციური 
ინტერვიურების ტექნიკებში.   

2018 წლის განმავლობაში გადამზადდა 100-ზე მეტი ჯანდაცვის მუშაკი თბილისსა და კახეთის რეგიონში. 
2018 წლის აპრილი-მაისის თვეში USAID-ის პროექტის „ოჯახში ძალადობის შემცირება საქართველოში“ 
ორგანიზებით, ქ.გორსა და ქ.ბათუმში ჯანდაცვის მუშაკებისთვის ქალთა მიმართ ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის გამოვლენის, მკურნალობის პრინციპებისა და რეფერალის 
საკითხებზე  გაიმართა სამ-დღიანი ტრენინგი. ტრენინგს ესწრებოდა 40 ექიმი. 

ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში 
ტრენინგი გაიარა 11 საზოგადოებრივმა ადვოკატმა. გარდა ამისა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) 
დახმარებით 2018 წლის ბოლოს ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სპეციალიზაცია 
გაიარა 39 საზოგადოებრივმა ადვოკატმა. 
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გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, 2018 წელს სსიპ-ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ჩატარდა 13 
ტრენინგი „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციების“ შესახებ, 4 ტრენინგი 
ჩატარდა რეგიონში, კერძოდ, 1- ბათუმში, 1-ზუგდიდში და 2-ქუთაისში, ხოლო 9 ტრენინგი ჩატარდა 
თბილისში.  

აღნიშნული ტრენინგებით ჯამში დატრენინგდა 227 ადვოკატი. თბილისში - 151, ქუთაისში - 43, ზუგდიდში 
- 18, ხოლო ბათუმში - 15. 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დაცვისა და დახმარების მიზნით, 
2019 წელს, სსიპ „საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის“ ფსიქო-სოციალური 
მომსახურების ცენტრის სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 
ფინანსური მხარდაჭერით, ექსპერტების მიერ გადამზადდნენ შემდეგ საკითხებზე: ბულინგი სკოლაში 
(მოსწავლეებს შორის, მასწავლებლის მხრიდან, ოჯახში); მუშაობა ბულინგის შემთხვევებზე სხვადასხვა 
დონეზე; ბულინგი შშმ და სსსმ მოსწავლეებზე; ინტერვიუირება და საუბარი სექსუალური ძალადობის 
მსხვერპლ ბავშვებსა და მოზარდებზე; თერაპიული მუშაობა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებსა 
და მოზარდებზე; ბულინგი სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით. 

 „სკოლებში  ბულინგის  პრევენცია  და  ტოლერანტული  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“ 
მოდულით 2018 წლიდან ტრენინგი გაიარა  5749 პედაგოგმა. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, იხ. საქმიანობა 2.1.6. 
 

 

საქმიანობა: 2.1.8. სასამართლო პრაქტიკის გაანალიზება/განზოგადება სტამბოლის კონვენციით 
გათვალისწინებული დებულებების გამოყენების თაობაზე და რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს უზენაესი სასამართლო; 
 
პარტნიორი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019(1.კვ). 
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ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის შესახებ საქმეებზე სამართალწარმოების სრულყოფის 
მიზნით, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკურმა განყოფილებამ 2018 გამოსცა კვლევა 
„საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ოჯახში ძალადობის საქმეებში“. კვლევის ფარგლებში შესწავლილ 
იქნა ეროვნული სასამართლოს პრაქტიკა საერთაშორისო სტანდარტების ჭრილში, განსაკუთრებული 
ყურადღება დაეთმო სტამბოლის კონვენციის დებულებების გამოყენების ანალიზს. (ნაშრომი ფარავს 
შემდეგ თემებს: ოჯახში ძალადობის შემთხვევების ზოგად სტატისტიკურ ანალიზს, გამოვლენილი 
ძალადობის ფორმებს, ოჯახში ძალადობისთვის ბრალდებული პირების მიმართ შეფარდებულ სასჯელებს, 
მათ შორის, გამამართლებელი განაჩენების ანალიზს, მოძალადეთა სამკურნალო პროგრამებში 
სავალდებულო წესით ჩართვის პრაქტიკას, აგრეთვე, რამდენად ითვალისწინებს სასამართლო ქალთა 
მიმართ ძალადობის საქმეებში გენდერულ ხედვას და როგორი მიდგომებით ხასიათდება სასამართლო 
მოწყვლადი პირების (არასრულწლოვანთა, ორსულ ქალთა ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთა) მიმართ 
განხორციელებულ ძალადობაზე. იდენტიფიცირებული გამოწვევების კვალდაკვალ სხვადასხვა 
საერთაშორისო დოკუმენტებზე დაყრდნობით, კვლევაში ეროვნული პრაქტიკის გაუმჯობესების მიზნით 
შემოთავაზებულია რეკომენდაციები.2 

 

საქმიანობა: 2.1.9. სტამბოლის კონვენციის მიხედვით მოსამართლეების გადამზადება. 
 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; 
 
პარტნიორი უწყება: საქართველოს უზენაესი სასამართლო; 
 
შესრულების ვადა: 2019. 
 

 

 

საქმიანობა: 2.1.10. პროკურორთა სპეციალიზაციის გაძლიერება ოჯახში ძალადობისა და 
ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე ( მათ შორის, წელიწადში არანაკლებ 4 ტრენინგი). 

 

 

 
2 http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/kvleva-ojaxshi-zaladobaze.pdf  
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პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს  გენერალური პროკურატურა; 
 
პარტნიორი უწყება: 
  
შესრულების ვადა:2018-2019-2020. 

 

 

საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლებასა და დაზარალებულთა ინტერესების დაცვის 
უზრუნველყოფის მიზნით, ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის სისხლის სამართლის 
საქმეებზე პროკურორებისა და პროკურატურის გამომძიებლების სპეციალიზაცია 
განხორციელდა.  საქართველოს გენერალური პროკურორის ბრძანების შესაბამისად, 2018 წლის 1 მაისიდან, 
ამ მიმართულების სისხლის სამართლის საქმეებზე საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში გამოძიებას, 
საპროცესო ხელმძღვანელობასა და სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერას მხოლოდ 
სპეციალიზებული გამომძიებლები და პროკურორები ახორციელებენ.  აღნიშნული პროცესისათვის 
პროკურორებისა და  გამომძიებლების მოსამზადებლად, ჩატარდა 3  სპეციალიზაციის კურსი ქალთა 
მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 83 
პირი.  ტრენინგი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელდა; ამასთან, აღნიშნულ თემაზე 
შედგა სასწავლო ვიზიტები ესპანეთსა და აშშ-ში, სადაც პროკურატურის წარმომადგენლები გაეცნენ 
თითოეული ქვეყნის პრაქტიკას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. 

ასევე, განხორციელდა ტრენერთა ტრენინგი სასწავლო პროგრამაში ლგბტ ქალთა საკითხების 
ინტეგრირების თემაზე. ტრენინგში ჩართული იყო 3 პროკურორი. გარდა ამისა, ჩატარდა ტრენინგი 
სამართალდამცავ ქალთა ლიდერობის უნარების განვითარების თემაზე, რომლის ფარგლებშიც სწავლება 
გაიარა 11-მა პროკურორმა.  

ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, ოჯახური დანაშაულის თემაზე სპეციალიზებული 
პროკურორებისათვის  ევროპის საბჭოს HELP-ის დისტანციური სწავლების პლატფორმის გამოყენებით 
განხორციელდა 2 სასწავლო კურსი - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე.  
სწავლება ერთობლივად გაიარეს პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა. 
დისტანციურ სწავლებაში საქართველოს პროკურატურის 32 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. 3 

 
3 დამატებითი ინფორმაცია:   

→ პროკურორები, პროკურატურის გამომძიებლები და მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორები ჩაერთვნენ სამუშაო შეხვედრაში, 
რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებმა,  ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისის განმახორციელებელი ორგანიზაციების მხრიდან 
მიიღეს ინფორმაცია სხვადასხვა სერვისების შესახებ. აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო 
პროკურორების/გამომძიებლების/კოორდინატორების ინფორმირება არსებულ რესურსებთან დაკავშირებით, რათა საჭიროების 
შემთხვევაში მათი მხრიდან მოხდეს დაზარალებულის დროული და სწორი გადამისამართება. 

→ ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის თემაზე (მათ შორის შშმ პირების კუთხით) პროკურორებისა და გამომძიებლების 
ჩართულობით განხორციელდა შეხვედრა, რომლის მიზანი იყო  ბავშვთა და ქალთა მიმართ, ოჯახში და გენდერული ძალადობის აღკვეთის 
საქმეში პროკურორების როლის, ძირითადი გამოწვევებისა და პრობლემების დაძლევის გზების განსაზღვრა. ასევე, მოწყვლად ჯგუფებთან 
ურთიერთობის საკითხების განხილვა. 
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აღსანიშნავია,  განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, ოჯახურ დანაშაულზე პატიმრობის 
მოთხოვნის მაჩვენებლის ზრდა. 2017 წელთან შედარებით 8 %-ით გაიზარდა პატიმრობის მოთხოვნის 
მაჩვენებელი ოჯახურ დანაშაულზე, და გახლავთ 91 %, ხოლო პატიმრობის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 
3 %-ით გაუმჯობესდა და გახლავთ 61%.  

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 
 

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელთან  თანამშრომლობით და გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის  დაფინანსებით,  ქალთა ან/და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 
სამართლებრივ მექანიზმებზე სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2018 წლის 
განმავლობაში სწავლების კურსი გაირა 325-მა პატრულ ინსპექტორმა და უბნის ინსპექტორმა; 
ასევე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით 2018 წლის აპრილში დაიწყო გამომძიებელთა 
სპეციალიზაცია ოჯახური დანაშაულის გამოძიების საკითხებზე და წლის ბოლომდე გადამზადდა 112 
გამომძიებელი.  სპეციალიზაციის ინტენსიურ კურსს სახალხო დამცველის მოადგილე, ფსიქოლოგი, 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის 
დეპარტამენტისა და საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლები უძღვებოდნენ. 

 

საქმიანობა: 2.1.12. საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებისთვის 
ოჯახური დანაშაულების  შესახებ რეკომენდაციების განახლება საჭიროებისამებრ. 

 

 

 
→ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) თანამშრომლობით, პროკურორებისა და პროკურატურის 

გამომძიებლებისთვის განხორციელდა ტრენინგი გენდერისა და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის თემაზე.  
 

საქმიანობა: 2.1.11. პოლიციელთა სპეცილიზაციის გაძლიერება ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე (მათ შორის, წელიწადში არანაკლებ 4 ტრენინგი). 
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პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020 

 
2018 წელს ევროპის საბჭოს ექსპერტმა შეისწავლა რეკომენდაცია პროკურორებისთვის ოჯახური 
დანაშაულის სისხლის სამართლის საქმეებზე ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ. 
ამჟამად, მიმდინარეობს ექსპერტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების ანალიზი და წლის ბოლომდე 
აღნიშნული სახელმძღვანელო პრინციპები განახლდება. 

 

საქმიანობა: 2.1.13. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის ფაქტების სათანადო 
კვალიფიკაცია, ეფექტიანი გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის წარმოების 
უზრუნველყოფისათვის სისხლის სამართლის საქმეების მუდმივი მონიტორინგი, ხარვეზების 
გამოვლენა და სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა. საჭიროების შემთხვევაში 
რეკომენდაციების შემუშავება ან განახლება. 
 

 
  
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 

 

2018 წლის იანვარში შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი, 
რომელიც ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციული ნიშნით და 
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ და მათ მიმართ 
ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებისა და ადმინისტრაციული საქმისწარმოების 
მონიტორინგს ახორციელებს. 

მონიტორინგი ხორციელდება, შეტყობინებებისა და ელექტრონულ სისტემაში ჩატვირთულ მონაცემებზე 
პოლიციელთა რეაგირების ადეკვატურობისა და ხარისხის შეფასების გზით, რომელზეც დეპარტამენტის 
თანამშრომლებს აქვთ სპეციალური დაშვება.  ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, დეპარტამენტი 
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უკავშირდება საქმის გამომძიებელს (ან/და მის ზემდგომს), აძლევს შესაბამის მითითებებს და გამოსცემს 
რეკომენდაციებს და გეგმავს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ აქტივობებს.  

ამასთანავე,  გამოძიების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობს ზემოაღნიშნული 
დანაშაულების გამოძიების სახელმძღვანელოების დამუშავება, რეკომენდაციების მომზადება და 
პრაქტიკაში დანერგვა, ასევე, მისი პერიოდული განახლება საკანონმდებლო ცვლილებებისა და არსებული 
გამოწვევების გათვალისწინებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელებული ზემოაღნიშნული 
ცვლილებები უზრუნველყოფს დანაშაულის დროულ და ეფექტიან გამოძიებას. 

აღსანიშნავია, რომ დეპარტამენტი ამავდროულად ემსახურება პოლიციელების კონსულტირებას 
კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე და წარმოადგენს საკონტაქტო დანაყოფს სამინისტროსა და 
სამოქალაქო სექტორს შორის. 

დეპარტამენტის მიერ 2018 წელს გამომძიებლებისთვის ოჯახური დანაშაულის მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულების  გამოძიების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, შემუშავდა 
რეკომენდაციები:  

1. რეკომენდაცია შემაკავებელი ორდერით  განსასაზღვრი ვალდებულებების შესახებ; 
2. რეკომენდაცია მოძალადის მიერ ციხის დატოვების შემთხვევაში მსხვერპლთან განსახორციელებელი 
ღონისძიებების შესახებ; 
3. რეკომენდაცია შემაკავებელი ორდერის სავალდებულო გამოცემასთან დაკავშირებით 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ; 
4. რეკომენდაცია მსხვერპლისთვის დასასმელი კითხვების შესახებ; 
5. რეკომენდაცია ქმედების კვალიფიკაციის შესახებ. 
რეკომენდაციები და გაიდლაინები ელექტრონული მიმოწერის საშუალებით დაეგზავნა ყველა შესაბამის 
დანაყოფს და განხორციელდა პირადი შემადგენლობის ინფორმირება. 
 
საქართველოს გენერალური პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და 
სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველო 
მუდმივად ახორციელებენ ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის საქმეთა მონიტორინგს 
და ატარებენ ყოველწლიურ ანალიზს, რომლის ფარგლებშიც მუშავდება სტატისტიკური მონაცემები. 
აგრეთვე, ხდება გამოძიებისა და საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის შეფასება. მონიტორინგის შედეგად 
იგეგმება პროკურორთათვის სახელმძღვანელო რეკომენდაციის განახლება, ტრენინგ-საჭიროებების 
განსაზღვრა და პრევენციული ღონისძიებები. 
 
2018 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
მხარდაჭერით, ოჯახური დანაშაულის თემაზე კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციაზე პროკურატურის 
მიერ წარმოდგენილ იქნა გენდერული დისკრიმინაციის მოტივით ჩადენილი სისხლის სამართლის საქმეთა 
ანალიზი. მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია მოძალადეთა მიმართ განხორციელებული სისხლის 
სამართლის პოლიტიკის, ძალადობასთან ეფექტიანი ბრძოლის მიზნით განხორციელებული აქტივობებისა 
და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. 
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2019 წლის მარტის თვიდან, ევროკავშირის პროექტის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობის კომისიის 
მხარდასაჭერად“ მხარდაჭერით, შემუშავდა მეთოდოლოგია, განზოგადება/კვლევა პოლიციელთა მიერ 
შემაკავებელი  ორდერების გამოყენების პრაქტიკის თაობაზე და დამცავი ორდერების გამოყენების 
პრაქტიკის თაობაზე საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებში. კვლევის ჩატარების მიზანია, 
გამოვლენილ იქნეს ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმების ეფექტიანობა, გაანალიზდეს 
მიღებული შედეგები და შემუშავდეს რეკომენდაციები სამომავლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით.  
კვლევის განხორციელებაში, ასევე, ჩართულები არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და სახელმწიფო ფონდის წარმომადგენლები. კვლევის შედეგების 
გამოქვეყნება დაგეგმილია 2019 წლის მაისის თვეში.  

 

საქმიანობა: 2.1.15. განზოგადება/კვლევა შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოყენების 
პრაქტიკის თაობაზე საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებში. 
 

  
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს უზენაესი სასამართლო; 
 
პარტნიორი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019; 
 
გთხოვთ იხილოთ საქმიანობა 2.1.4. 

 
 

საქმიანობა: 2.1.14. განზოგადება/კვლევა შემაკვებელი  ორდერების გამოყენების პრაქტიკის 
თაობაზე პოლიციელთა მიერ. 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
 
შესრულების ვადა: 2019 1 კვ. 
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უზენაესი სასამართლოს ეროვნული სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილება 
ამზადებს კვლევას „დამცავ ორდერთან  დაკავშირებული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი“, რომელიც მ/წ  
აპრილის  ბოლოს იქნება მზად. კვლევაში გაანალიზებული იქნება  დამცავი ორდერების გამოყენების 
პრაქტიკა საერთო სასამართლოების სისტემაში. 

ამოცანა 2.2. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის 
(დაზარალებულთათვის) განკუთვნილი მომსახურებები გაუმჯობესებული და/ან 
განვითარებულია. 
 
 
ინდიკატორი 2.2.ა. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისულ ცენტრებში სერვისის მიმღებთა 
რაოდენობა; 
 
საბაზისო:  121 ( დამოკიდებული არასრულწლოვანი პირი 39) (2017); 
სამიზნე: ზრდა 15%; 
 
(წყარო: სსიპ  - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტატისტიკა); 
 
ინდიკატორი 2.2.ბ. ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში სერვისის მიმღებთა რაოდენობა;  
 
საბაზისო:  307 (აქედან დამოკიდებული არასრულწლოვანი პირი 162) (2017); 
სამიზნე: ზრდა 5%; 
 
(წყარო: სსიპ  - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტატისტიკა); 
 
ინდიკატორი 2.2.გ. ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების უფასო საკონსულტაციო ცხელი ხაზის (116 
006) მეშვეობით სერვისის მიმღებთა რაოდენობა; 
 
საბაზისო:  2135 (2017); 
სამიზნე: ზრდა 10%; 
 
(წყარო: სსიპ  - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტატისტიკა) 
 
ინდიკატორი 2.2.დ. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის მეშვეობით ქალთა მიმართ ან/და 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის/სავარაუდო მსხვერპლის სერვისის მიმღებთა რაოდენობა; 
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საბაზისო:    123 ( მათ შორის 17–მა ბენეფიციარმა ისარგებლა სასამართლოში წარმომადგენლობით; 
106–მა ისარგებლა იურიდიული კონსულტაციით, ამათგან 14–ს მოუმზადდა სამართლებრივი 
დოკუმენტი) (2017); 
სამიზნე: ზრდა 10%; 
 
(წყარო: სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის  სტატისტიკა). 
 
 

 

 
 

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 
 

 „2018 წლის წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2017  წლის 28 დეკემბრის N 592 დადგენილების თანახმად, რეფერალური 
მომსახურების პროგრამის ერთ-ერთ ღონისძიებას წარმოადგენს: სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა 
პოსტკოიტალური კონტრაცეფციით/სგგდ ტესტირებითა და მკურნალობით უზრუნველყოფა. 

ანალოგიური ღონისძიება, ასევე, გათვალისწინებულია „2019 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 
სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის 

N693 დადგენილების თანახმად, რეფერალური მომსახურების პროგრამით. 

 

საქმიანობა: 2.2.1. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის ჯანდაცვის 
მომსახურებების პროგრამული უზრუნველყოფა. 
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საქმიანობა: 2.2.2. ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობაზე ჯანდაცვის სისტემის 
რეაგირების გაძლიერების უზრუნველსაყოფად სტანდარტული ოპერაციული 
პროცედურების დანერგვის პილოტური პროგრამის განხორციელება და მისი შედეგიანობის 
ანალიზი. 

 

 

 

გაეროს მოსახლეობის ფონდის  (UNFPA) მხარდაჭერით სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის  (შემდგომში - ფონდი) 
მიერ, ქალთა მიმართ ძალადობაზე/ოჯახში ძალადობაზე ჯანდაცვის სისტემის რეაგირების 
გასაუმჯობესებლად, 2016 წლიდან დღემდე ხორციელდება პროგრამა - „ჯანდაცვის რეაგირება (პასუხი) 
ოჯახში ძალადობაზე/გენდერულ ძალადობაზე“ (Healthcare Response to DV/GBV). აღნიშნული პროექტის 
ფარგლებში ფონდმა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით, შეიმუშავა 
ქალთა მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის გამოვლენის, მკურნალობის 
პრინციპებისა და რეფერალის საკითხებზე სახელმძღვანელო მითითებები (ჯანდაცვის მომსახურების 
გაწევის დარგთაშორისი რეაგირების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურები), რაც დაეხმარება 
ჯანდაცვის პირველი და მეორეული რგოლის მუშაკებს გამოავლინონ და შესაბამისი დახმარება გაუწიონ 
ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური ძალადობის ფაქტების 
აღრიცხვიანობის, გამოვლენის, შეფასებისა და შესაბამისი რეფერალის განსახორციელებლად  შემუშავდა 
და მინისტრის შესაბამისი ბრძანებებით 2018 წლის იანვარში დამტკიცდა სამედიცინო დოკუმენტირების 
ჩანართი ფორმები სტაციონარულ და ამბულატორიულ ბარათებში, რომელთა პილოტირება შემდგომი 
დანერგვის მიზნით დაიწყო 2018 წლის სექტემბრიდან. კერძოდ, პილოტური პროექტი მიმდინარეობს 
მთელი კახეთის მასშტაბით - თელავის, ახმეტის, ყვარლის, საგარეჯოს, ლაგოდეხის, სიღნაღისა და 
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმების ბაზაზე.  ასევე, თელავში  ავთანდილ 
ყამბარაშვილის კლინიკასა და თბილისში კლინიკა „კურაციოში“. პილოტური პროექტის შედეგიანობის 
ანალიზი მომზადდება 2019 წლის დეკემბერში. 

 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: სსიპ  - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; 
 
შესრულების ვადა:2019-2020. 
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საქმიანობა: 2.2.3. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე (სავალდებულო) 
აკრედიტებული ელექტრონული სასწავლო მოდულის შექმნა და ინტეგრირება უწყვეტი 
სამედიცინო განათლების სფეროში. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; 
 
შესრულების ვადა: 2019-2020. 

 

ქალთა მიმართ ძალადობაზე/ოჯახში ძალადობაზე ჯანდაცვის სისტემის რეაგირების 
გასაუმჯობესებლად,  გაეროს მოსახლეობის ფონდის  (UNFPA) მხარდაჭერით, ფონდის მიერ 2018 წლის 
ბოლოს დაიწყო და 2019 წელს გრძელდება (მიმდინარე პროცესი) აკრედიტებული ელექტრონული 
სასწავლო მოდულის შექმნა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. 

 

საქმიანობა: 2.2.4. კრიზისული ცენტრების ქსელის გაფართოება რეგიონებში და სახელმწიფო 
ფონდის ქვეშ არსებული თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება. 

 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 
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2018 წლის განმავლობაში გაფართოვდა და ინფრასტრუქტურულად გაუმჯობესდა სახელმწიფო ფონდის 
ქვეშ არსებული თავშესაფრები და კრიზისული ცენტრები. 

• 2018 წლის 26 იანვარს, ფონდის ფარგლებში, ქ.გორში გაიხსნა ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების 
კრიზისული ცენტრი. 
• 2018 წლის 07 დეკემბერს, ფონდის ფარგლებში, ქ.ოზურგეთში გაიხსნა ძალადობის მსხვერპლთა 
მომსახურების კრიზისული ცენტრი. 
• 2019 წლის 27 თებერვალს, ფონდის ფარგლებში, ქ.მარნეულში გაიხსნა ძალადობის მსხვერპლთა 
მომსახურების კრიზისული ცენტრი. დღეს არსებული მდგომარეობით, ქვეყნის მასშტაბით 
ფუნქციონირებს 5 თავშესაფარი და 5 კრიზისული ცენტრი. 
 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს გაიზარდა სახელმწიფო თავშესაფრის მოსარგებლეთა რაოდენობა. კერძოდ, 
2017 წელს თავშესაფრით სულ ისარგებლა 307-მა ბენეფიციარმა, ხოლო 2018 წელს თავშესაფრით სულ 
ისარგებლა 412 ბენეფიციარმა. 4 

კრიზისული ცენტრების რაოდენობის ზრდასთან ერთად გაიზარდა კრიზისული ცენტრით მოსარგებლე 
ბენეფიციართა რაოდენობაც. კერძოდ, 2017 წელს თბილისის კრიზისული ცენტრით 

სულ ისარგებლა 121 ბენეფიციარმა5,  2018 წელს თბილისის, ქუთაისის, გორისა და ოზურგეთის 
კრიზისული ცენტრებით სულ ისარგებლა 224 ბენეფიციარმა.6 

 
4 2017 წელს:  119 სრულწლოვანი მდედრობითი და 9 სრულწლოვანი მამრობითი სქესის მსხვერპლიდაზარალებული; 12 არასრულწლოვანი 
მდედრობითი და 5 არასრულწლოვანი მამრობითი სქესის მსხვერპლი/დაზარალებული; 162 მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი. 
2018 წელს: 160 სრულწლოვანი მდედრობითი და 5 სრულწლოვანი მამრობითი სქესის მსხვერპლი/დაზარალებული; 19 არასრულწლოვანი 
მდედრობითი და 4 არასრულწლოვანი მამრობითი სქესის მსხვერპლი/დაზარალებული; (224 მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი. 
5 მათ შორის 63 მსხვერპლი/დაზარალებული დამოკიდებულ პირებთან ერთად, (აქედან: 39 სრულწლოვანი მდედრობითი და 2 სრულწლოვანი 
მამრობითი სქესის; 1 არასრულწლოვანი მდედრობითი და 3 არასრულწლოვანი მამრობითი სქესის; 18 მსხვერპლზე/დაზარალებულზე 
დამოკიდებული პირი) და 58 სავარაუდო მსხვერპლი დამოკიდებულ პირებთან ერთად, (აქედან: 32 სრულწლოვანი მდედრობითი და 3 
სრულწლოვანი მამრობითი სქესის; 1 არასრულწლოვანი მდედრობითი და 1 არასრულწლოვანი მამრობითი სქესის; 21 სავარაუდო 
მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი). ასევე დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისით (მხოლოდ სავარაუდო მსხვერპლებისთვის, 
ქ.თბილისში) ისარგებლა 51 ბენეფიციარმა დამოკიდებულ პირებთან ერთად, მათ შორის: 26 სრულწლოვანი მდედრობითი და 2 სრულწლოვანი 
მამრობითი სქესის; 1 არასრულწლოვანი მდედრობითი და 1 არასრულწლოვანი მამრობითი სქესის; 21 სავარაუდო მსხვერპლზე/დაზარალებულზე 
დამოკიდებული პირი. 
6 მათ შორის 159 მსხვერპლი/დაზარალებული დამოკიდებულ პირებთან ერთად, (აქედან: 88 სრულწლოვანი მდედრობითი და 6 სრულწლოვანი 
მამრობითი სქესის; 6 არასრულწლოვანი მდედრობითი და 3 არასრულწლოვანი მამრობითი სქესის; 56 მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული 
პირი) და 64 სავარაუდო მსხვერპლი დამოკიდებულ პირებთან ერთად, (აქედან: 30 სრულწლოვანი მდედრობითი და 4 სრულწლოვანი მამრობითი 
სქესის; 30 მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი). ასევე დროებითი სადღეღამისო საცხოვრისით (მხოლოდ სავარაუდო 
მსხვერპლებისთვის ქ.თბილისში) ისარგებლა 14 ბენეფიციარმა დამოკიდებულ პირებთან ერთად, მათ შორის: 6 სრულწლოვანი მდედრობითი სქესის 
და 8 სავარაუდო მსხვერპლზე/დაზარალებულზე დამოკიდებული პირი. 
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2017 წელს ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტის გასაუმჯობესებლად, გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის (UNWOMEN) მხარდაჭერით, ფონდის თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების 
ფსიქოლოგებისათვის საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით მომზადდა ფსიქოლოგიური 
რეაბილიტაციის სახელმძღვანელო, რომლის მეშვეობითაც მოხდა თავშესაფრებში ფსიქოლოგიური 
მომსახურების სტანდარტიზება. აღნიშნული სახელმძღვანელოს მიხედვით გადამზადდნენ 
თავშესაფრებისა და კრიზისული ცენტრების ფსიქოლოგები, რის შემდეგაც სახელმძღვანელოთი 
გათვალისწინებული რეაბილიტაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები დაინერგა პრაქტიკაში. გარდა 
ამისა, „საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან“ თანამშრომლობით ძალადობის 
მსხვერპლთათვის სოციალური მხარდაჭერის გასაძლიერებლად შეიქმნა სოციალური მუშაობის 
სახელმძღვანელო, გადაიხედა და დაიხვეწა თავშესაფრების ბენეფიციართა შეფასების ფორმები, 
შემთხვევის მართვის გეგმები და მოხდა თავშესაფრის პერსონალის გადამზადება მათი პრაქტიკაში 
გამოყენების კუთხით. 2018 წელს ზემოაღნიშნული ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის და სოციალური 
მუშაობის სახელმძღვანელოებში მოხდა ბავშვებთან და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან 
მუშაობის სპეციფიკური საკითხების ინტეგრირება. ფონდის ინიციატივით, საქართველოს სოციალურ 
მუშაკთა ასოციაციის მიერ ჩატარდა რამდენიმე ეტაპისგან შემდგარი სასწავლო კურსი,  ფონდის 
სოციალური მუშაკების უნარ–ჩვევების გასაუმჯობესებლად. ასევე, 2017 წელს  ფონდმა  შეიმუშავა 
მსხვერპლთა ეკონომიკური გაძლიერების კონცეფცია, რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან 
სახელმძღვანელო დოკუმენტს ბენეფიციარების ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით გასატარებელი 
კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მიმართულებით. 

საქმიანობა: 2.2.5. მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური, სოციალური და  ეკონომიკური,  
რეაბილიტაციის სტანდარტიზების სახელმძღვანელოების შექმნა და დანერგვა. 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018. 
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2018 წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, იურიდიული დახმარების 
სამსახური ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის/სავარაუდო მსხვერპლთთვის, მათი 
გადახდისუნარიანობის მიუხედავად, უფასოდ უზრუნველყოფს სამართლებრივი დოკუმენტაციის 
მომზადებას და ადვოკატის მომსახურებას იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო მსხვერპლის მიმართ 
განიხილავს დამცავი ორდერის გამოცემის საკითხს.  შედეგად, 2018 წელს 284 პირმა ისარგებლა სსიპ 
იურიდიული დახმარების სამსახურის სერვისებით. მათ შორის 17  ბენეფიციარმა ისარგებლა 
სასამართლოში წარმომადგენლობით ადმინისტრაციული სამართალწარმოებისას (დამცავი ორდერი 14  და 
შემაკავებელი ორდერი 3); 99  არასრულწლოვან დაზარალებულს დაენიშნა ადვოკატი სისხლის 
სამართალწარმოებისას; 168 ბენეფიციარმა ისარგებლა იურიდიული კონსულტაციით, ამათგან 17 პირს 
იურიდიული დახმარების სამსახური დაეხმარა სამართლებრივი დოკუმენტის მომზადებაში. 

 

საქმიანობა: 2.2.7. დამცავი და შემაკავებელი ორდერების აღსრულების, მონიტორინგის 
სისტემის შემუშავება და დანერგვა. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019. 

საქმიანობა: 2.2.6. სსიპ იურიდიული დახმარების სერვისის მიწოდება ოჯახში/ქალთა მიმართ 
ძალადობის მსხვერპლის/სავარაუდო მსხვერპლისთვის, კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით. 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა:2018-2019-2020. 
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შემაკავებელი ორდერის ოქმით გამოვლენილი რისკის დონის შესაბამისად ხორციელდება გამოცემული 
შემაკავებელი ორდერის მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი. ოქმში ინტეგრირებული კითხვარის 
შევსების შედეგად შესაძლოა გამოიკვეთოს მოძალადისგან მოსალოდნელი რისკის 3 დონე: მაღალი, 
საშუალო და დაბალი რისკი. მონიტორინგის პროცესი გულისხმობს რისკის შესაბამისი ინტენსივობით, 
მსხვერპლთან და მოძალადესთან კომუნიკაციას, როგორც სატელეფონო საშუალებებით, ასევე 
საცხოვრებელში ვიზიტების განხორციელებით.   

მონიტორინგის მექანიზმი და მონიტორინგის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები განისაზღვრა 
შინაგან საქმეთა მინისტრის N 1/336 ბრძანებით და ამოქმედდა 2018 წლის 1 სექტემბერს.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიასთან ერთად, შემუშავდა აღნიშნული ინსტრუმენტის მოხმარების 
დისტანციური სწავლების კურსი, რომელიც გაიარა 10 000-მა პოლიციის მუშაკმა.  

საქმიანობა: 2.2.8. ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ სსიპ - 112-ში 
შემოსული შეტყობინებების ანალიზი. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 

 

 

სსიპ „112“-ში შემოსული შეტყობინებების კლასიფიკაცია ხდება ზარის ინიციატორის მიერ მოწოდებული 
პირველადი ინფორმაციის საფუძველზე. თითოეულ განხორციელებულ ზარზე პროგრამულად 
განისაზღვრება ინციდენტის ტიპი. ერთ-ერთი ასეთი ინციდენტის ტიპია „ოჯახში ძალადობა/კონფლიქტი“, 
რომელშიც გაერთიანებულია ოჯახში უთანხმოებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია, ხოლო 
ინციდენტის ზუსტი კვალიფიკაცია ხდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებაზე 
უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გამოძახების მისამართზე გამოცხადების შემდეგ. ზემოაღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ოჯახში ძალადობა/კონფლიქტის და ქალთა მიმართ ძალადობის რეალური შემთხვევების 
ანალიზი ხდება შესაბამისი მორეაგირე დანაყოფის მიერ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

სსიპ 112-ში ოჯახში ძალადობის სავარაუდო ინციდენტთან დაკავშირებით შემოსული შეტყობინებები 
ფიქსირდება ინციდენტის შემდეგ ტიპში - ,,კონფლიქტი/ოჯახური ძალადობა“. შემოსული შეტყობინებების 
შესახებ, სტატისტიკური მონაცემების უკეთ დამუშავების მიზნით, 112-ის სამუშაო ბაზაში დაემატა 
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რამდენიმე ახალი ფუნქციონალი (დაზუსტდა და უფრო სრულყოფილი გახდა ოჯახში ძალადობის 
სახეები).  

სსიპ 112-ში შემოსული შეტყობინებების საფუძველზე, მუშავდება მათზე მიღებული გადაწყვეტილებები, 
რაც  წინა წლებში არ ხორციელდებოდა. კერძოდ, ყოველ 6 თვეში ერთხელ ტერიტორიული ორგანოების 
მიხედვით მუშავდება მონაცემები (ანუ მზადდება ანალიზი) იმის შესახებ, 112-ში შემოსული 
შეტყობინებებიდან რამდენი მათგანი არ დადასტურდა, რამდენ მათგანზე დაიწყო გამოძიება, რამდენ 
მათგანზე გამოიცა შემაკავებელი ორდერი, რამდენ მათგანზე მოხდა გამოძიების დაწყების პარალელურად 
ორდერის გამოცემა. 

ამასთან, ყოველი თვის ბოლოს, სსიპ 112-ის მიერ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის 
მონიტორინგის დეპარტამენტს მოეწოდება ინფორმაცია განმეორებითი ზარების შესახებ. 

საქმიანობა: 2.2.9. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკების შეფასების ინსტრუმენტის 
შექმნა და დანერგვა. 

 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019. 
 
 

 

2018 წლის მარტში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით (UN 
WOMEN), შემუშავდა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკის შეფასების ინსტრუმენტი და 
შემაკავებელი ორდერების მონიტორინგის მექანიზმი. შემუშავებული დოკუმენტები განსახილველად 
წარედგინა სახელმწიფო სტრუქტურების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებს, რომელთა მოსაზრებების გათვალისწინებით რისკის შეფასების ინსტრუმენტი და 
მონიტორინგის მექანიზმი კიდევ უფრო დაიხვეწა. მაისის თვეში განხორციელდა შემუშავებული 
დოკუმენტის პილოტირება და პილოტირების საფუძველზე კორექტირებული დოკუმენტი რევიზიისთვის 
წარედგინა იმ ამერიკელ ექსპერტებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს რისკის შეფასების ინსტრუმენტის 
შემუშავების პროცესში. ასევე, მაისის თვეში განხორციელდა იმ პირთა მომზადება, რომელთა უშუალო 
ფუნქციაა აღნიშნული  ინსტრუმენტის პრაქტიკაში დანერგვა.    

რისკების შეფასების ინსტრუმენტი, ადრეულ ეტაპზე ძალადობის პრევენციასა და ძალადობის გამეორების 
საფრთხეების წინასწარ განჭვრეტას უწყობს ხელს. რისკების შეფასების ინსტრუმენტი წარმოადგენს 
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სპეციალურ კითხვარს, რომელიც ინტეგრირებულია შემაკავებელი ორდერის ოქმში და რომლის შევსებაც 
სავალდებულოა ფაქტზე რეაგირებისას. კითხვარის პასუხები შეფასებულია ქულებით, რომელთა ჯამის 
მიხედვით შესაძლებელია გამოიკვეთოს მოძალადისგან მოსალოდნელი რისკის 3 დონე: მაღალი, საშუალო 
და დაბალი რისკი. აღნიშნული გრადაცია, ხელს უწყობს სამართალდამცავს სწორად განსაზღვროს 
მსხვერპლის დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებები.  

რისკის შეფასების და შემაკავებელი ორდერის შესრულების მონიტორინგი დამტკიცებული იქნა მინისტრის 
ბრძანებით და ამოქმედდა 2018 წლის პირველი სექტემბრიდან. ბრძანების მოთხოვნათა შეუსრულებლობა 
იწვევს დისციპლინურ  პასუხისმგებლობას. 

შსს აკადემიასთან ერთად, შემუშავდა აღნიშნული ინსტრუმენტის მოხმარების დისტანციური სწავლების 
კურსი, რომელიც გაიარა 10 000-მა პოლიციის მუშაკმა. 

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად, გაიზარდა სამართალდამცავთათვის მიმართვიანობის 
მაჩვენებელი, რაც პირდაპირ უკაშირდება საზოგადოების ინფორმირებულობისა  და სახელმწიფო 
ინსტიტუტებისთვის ნდობის გაზრდას. შედეგად 2017 წელს სულ გამოიცა 4 370 შემაკავებელი ორდერი, 
ხოლო 2018 წლის მონაცემებით, გამოცემულია 7 646 შემაკავებელი ორდერი. 2017 წელს  გამოძიება დაიწყო 
ოჯახში ძალადობის და ოჯახური დანაშაულის 2828 საქმეზე, ხოლო 5620  საქმეზე დაიწყო გამოძიება 2018 
წელს; 

საქმიანობა: 2.2.10. შშმ, ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე ქალების ძალადობის რისკებისა 
და საჭიროებების კვლევა. 

 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2019. 
 

 

შშმ, ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე ქალების ძალადობის რისკებისა და საჭიროებების კვლევის 
ჩატარება დაგეგმილია ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის  „ევროკავშირი გენდერული 
თანასწორობის კომისიის მხარდასაჭერად“ ფარგლებში.  
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საქმიანობა : 2.2.11 სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის მექანიზმის გაუმჯობესება/დახვეწა. 
 

 
 

 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018. 

 

სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, 2018 წლის ოქტომბრის თვეში, 
გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 
უწყებათაშორის კომისიასთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი 
ჯგუფის (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის) წევრებს დაეგზავნათ შეფასების კითხვარი, რომელიც 
მოიცავდა კითხვებს პრაქტიკულ გამოწვევებთან დაკავშირებით.  

პასუხების გაანალიზების შედეგად გამოვლინდა პრობლემები და გამოიკვეთა რეფორმის განხორციელების 
საჭიროება. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მხარდაჭერით დაქირავებულ იქნა ექსპერტი, 
რომელმაც დაიწყო მუშაობა ჯგუფის ფორმირების კონცეფციის შემუშავებაზე. აღნიშნულ პროცესის 
მხარდასაჭერად, 2019 წლის 5 თებერვალს გაიმართა  შეხვედრა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა 
მონაწილეობით. სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის რეფორმის განხორციელება დაგეგმილია 2019 წლის 
განმავლობაში.  
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მიზანი 3. საზოგადოებაში ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრება ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და  ოჯახში ძალადობის მიმართ. 
 
*საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნით განხორციელებული  საინფორმაციო ხასიათის 
ღონისძიებები დეტალურად განისაზღვრება უწყებათაშორისი კომისიის საკომუნიკაციო 
სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით. 
 
 
ინდიკატორი 3.1. მოსახლეობის % (ასაკისა და სქესის მიხედვით), რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ 
ამართლებს ქალის მიმართ ფიზიკურ ძალადობას; 
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე:  ზრდა 10%; 
 
(წყარო: ქალთა მიმართ  ძალადობის ეროვნული კვლევა / საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია); 
 
ინდიკატორი 3.2 მოსახლეობის %, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა კერძო საკითხია 
და მას ოჯახის საქმედ მიიჩნევს; 
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
 
სამიზნე:  შემცირება 10%; 
(წყარო: ქალთა მიმართ  ძალადობის ეროვნული კვლევა / საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია); 
 
ინდიკატორი 3.3. გადაუდებელი დახმარების ცხელ ხაზზე - 112 მიმართვიანობა იმ პირთა მხრიდან, 
რომლებიც არ იყვნენ ძალადობის შემთხვევაში ჩართულნი; 
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე:ზრდა 10%; 
 
(წყარო: სსიპ - 112). 
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ამოცანა 3.1. სახელმწიფო სტრუქტურებში  დანერგილია და ხორციელდება ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებული სოციალური ნორმების, დამოკიდებულებებისა და 
ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული პრევენციის ხელშემწყობი მექანიზმები. 

 

 
ინდიკატორი 3.1.ა. სახელმწიფო სტრუქტურების რაოდენობა, რომელმაც შეიმუშავა   პრევენციის 
მექანიზმები; 
 
საბაზისო: 0 (2017); 
სამიზნე: 3;  
 
(წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია); 
 
ინდიკატორი 3.1.ბ. იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომელთაც გაიარეს ძალადობრივი ქცევის შეცვლაზე 
ორიენტირებული პროგრამები;  
 
მოძალადე მსჯავრდებულთა რაოდენობა; 
 
საბაზისო: 2017 წლის განმავლობაში ქცევის კორექციაზე ორიენტირებულ პროგრამებში ჩართული იყო 
შემდეგი რაოდენობის ბენეფიციარი: "სასარგებლო უნარების განვითარების პროგრამა" - 66 
ბენეფიციარი; "პოზიტიური ქცევის როლი ოჯახურ ურთიერთობებში" – 33 ბენეფიციარი; 2017 წელს 
მოძალადე პირობით მსჯავრდებულთა რაოდენობა სულ იყო 652 პირი. აქედან,  ძალადობრივი ქცევის 
მართვის სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩაერთო და სრულიად გაიარა  67-მა პირმა, ხოლო ძალადობის 
რაობა  და ძალადობისგან დაცვის საკანონმდებლო მიმოხილვა (ცნობიერების ამაღლებაზე 
ორიენტირებული ტრენინგი)  გაიარა  21 -მა პრობაციონერმა; 
 
სამიზნე: ზრდა 10%; 
(წყარო: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო); 
 
დამცავი ორდერის მქონე  ბენეფიციარების რაოდენობა; 
 
საბაზისო:  0 (2017); 
სამიზნე: ზრდა 10%; 

 
(წყარო: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია); 
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ინდიკატორი 3.1.გ. განხორციელებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და დანერგილია 
GPS ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა მოძალადეებისათვის (სამაჯურები) 
 
საბაზისო: არ არსებობს (2017) 
სამიზნე: საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელებულია და დანერგილია GPS ელექტრონული 
მონიტორინგის სისტემა მოძალადეებისათვის (სამაჯურები) 
 
(წყარო: სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო/ 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო). 
 

 

 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018 (დამტკიცება) -2019-2020. 
 

 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით, უწყებათაშორისმა კომისიამ შეიმუშავა და 
დაამტკიცა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ერთიანი ეროვნული საკომუნიკაციო 
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაეყრდნო გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქართველოს 
სტატისკის სამსახურის მიერ 2017 წელს ჩატარებული ქალთა მიმათ ძალადობის ეროვნული კვლევის 

საქმიანობა: 3.1.1. ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ერთიანი 
საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია და ხორციელდება 
შესრულების მონიტორინგი. 
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შედეგებს. საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიზანია, ხელი შეუწყოს პასუხისმგებელ 
უწყებათა მიერ კოორდინირებულ და ეფექტიან მუშაობას და  სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკის 
განხორციელებას ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის. 
 
კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი აღსრულების მიზნით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
მხარდაჭერით, უწყებათაშორისი კომისიის ქვეშ შეიქმნა მუდმივმოქმედი კომუნიკაციის სამუშაო ჯგუფი, 
რომლის წევრები არიან უწყებებში განსაზღვრული კომუნიკაციის ექსპერტები და კომისიის საქმიანობაში 
თემატურად ჩართული პირები. 
 
2018 წლის განმავლობაში, გაიმართა უწყებათაშორისი კომისიის კომუნიკაციის ჯგუფის ორი სამუშაო 
შეხვედრა.  
 
კომუნიკაციის ჯგუფის ეფექტიანი მუშაობის შედეგად, 2018 წლის 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით, 
პირველად დაიგეგმა და განხორციელდა ერთიანი სამთავრობო კამპანია გენდერული ძალადობის 
წინააღმდეგ, რომლის მთავარ გზავნილს წარმოადგენდა „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება“. გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა 50-ზე მეტი სამთავრობო 
ღონისძიება. უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის კამპანიას, ასევე, შეურთდება 30-ზე მეტი 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. სამთავრობო კამპანია მოიცავდა, როგორც საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო, ისე სპორტულ და შემეცნებით ღონისძიებებს, ქუჩის აქციებს და სხვა. ღონისძიებების 
პარალელურად, გაიმართა კამპანია სოციალურ მედიაში, რომლისთვისაც მთავრობამ ლოგოები და ე.წ 
ჰეშთეგები შექმნა. მათ შორის #16დღიანიკამპანია2018 #ქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგ 
#სახელმწიფოზრუნავს #დავძლიოთძალადობა #საერთოსაქმეა. 
 

კამპანია მიზნად ისახავდა სახელმწიფოს სტრატეგიული გზავნილის გაზიარებას, ძალადობის წინააღმდეგ 
და საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდას, როგორც ფენომენის, ისე სახელმწიფო სერვისების 
შესახებ.  

 

საქმიანობა: 3.1.2.  ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციის 
განმახორციელებელი და მომსახურების მიმწოდებელი უწყებების მიერ, წინამდებარე 
სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე,  ყოველწლიური შიდა  სამოქმედო გეგმის 
შემუშავება/დამტკიცება ან უკვე არსებულ შიდა ინსტიტუციურ სამოქმედო გეგმაში 
ინტეგრირება. 
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შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობა ითვალისწინებს, ყოველდღიურ 
რეჟიმში ძალადობის პრევენციისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელებას. შსს „სისტემური 
რეფორმის“ ფარგლებში დაინერგა, სტრუქტურულად ახალი,  მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი. 
მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი ორიენტირებულია პრევენციული ღონისძიებების 
განხორციელებაზე, დანაშაულისა და სამართალდარღვევების თავიდან აცილების მიზნით. 
 
მართლწესრიგის ოფიცრის კომპეტენციაში შედის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა 
არასრულწლოვნებთან, ოჯახში ძალადობასთან, სამეზობლო დავებთან, უკანონო მიგრაციასთან, 
მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე რეაგირება. მის ფუნქცია-
მოვალეობებში, ასევე, შედის: დანაშაულის პრევენციაზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება; ინფორმაციის შეგროვება, სისტემატიზაცია და პირველადი დამუშავება; 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეთა წარმოება; შესწრებულ დანაშაულზე რეაგირება. 
2018 წლის 4 დეკემბრიდან, მართლწესრიგის ოფიცრები საპილოტე რეჟიმში მუშაობენ ქ. თბილისის ვაკე-
საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე.  
 
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების 
თანამშრომლებმა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში 
თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, აჭარასა და სამეგრელოში 12 შეხვედრა გამართეს. 
შეხვედრების მიზანი იყო ქალთა მიმართ და ოჯახში ჩადენილი ძალადობის კუთხით მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის გაზრდა, ასევე, ამ კუთხით მოქმედი კანონმდებლობისა და არსებული სახელმწიფო 
სერვისების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა.თბილისში, მარნეულში, თელავში, ლაგოდეხში, გურჯაანში, 
დმანისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და სხვადასხვა უნივერსიტეტებსა და საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში გამართულ შეხვედრებს ჯამში 400-მდე ადამიანი დაესწრო. სამინისტროს 
წარმომადგენლები და პოლიციელები მოსახლეობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოჯახში და 
ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებზე, ასეთ ფაქტებზე 

 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ - 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი),  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა:2018-2019-2020. 
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ხარისხიანი გამოძიების უზრუნველყოფის მექანიზმებსა და სამინისტროს მიერ ქალთა მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მიღწეულ შედეგებზე ესაუბრებოდნენ. საპატრულო 
პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები, გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 
"112"-ის წარმომადგენლები, პოლიციელები და მართლწესრიგის ოფიცრები საქართველოს ქალაქებსა და 
რაიონულ ცენტრებში სხვადასხვა ასაკის, სქესის, ეროვნებისა და ინტერესის ადამიანებს კამპანიის 
მნიშვნელობასა და მიზნებზე ესაუბრებოდნენ და საინფორმაციო ბროშურებს არიგებდნენ. 
 
საქართველოს პროკურატურის 2017-2021 წლების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 2017 
წელს დამტკიცდა, ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივი მექანიზმის ეფექტიანად 
გამოყენებისა და აღნიშნული დანაშაულის პრევენციის მიზნით შემდეგი სტრატეგიული მიმართულებები 
განისაზღვრა: საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კანონმდებლობის არსებობა; ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის ფაქტების გამოვლენის მექანიზმების გაუმჯობესება; ქალთა 
მიმართ ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება; 
სისხლის სამართლის საქმეებზე ეფექტიანი გამოძიების წარმოება; ქალთა მიმართ ძალადობისა და 
ოჯახური დანაშაულის ფაქტების შემცირება; პროკურატურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; 
ასევე, სხვა სტრუქტურებთან ურთიერთობის გაღრმავება და პრევენციულ ღონისძიებებში საზოგადოების 
ჩართვა. პროკურატურა აქტიურად მუშაობს სტრატეგიით დასახული მიზნების მისაღწევად.  
 
აღნიშნულ აქტივობაზე პასუხისმგებელია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, რომელმაც 2018 წლის დასაწყისში განსაზღვრა წლის განმავლობაში 
განსახორციელებელი აქტივობები (სამოქმედო გეგმა), რომელიც 27.03.19. მდგომარეობით შესრულებულია 
(ინფორმაცია განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე იხილეთ 3.2.2 აქტივობის შესრულების 
ანგარიშში). 

 

საქმიანობა: 3.1.3. მოძალადე მსჯავრდებულებისთვის ქცევის კორექციის პროგრამების 
შემუშავება და განხორციელება. 

 
 

 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 
 

2018 წლის განმავლობაში ქცევის კორექციაზე ორიენტირებულ პროგრამებში ჩართული იყო სულ 117 
მსჯავრდებული: "სასარგებლო უნარების განვითარების პროგრამა" - 60 ბენეფიციარი; "პოზიტიური ქცევის 
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როლი ოჯახურ ურთიერთობებში" – 45 ბენეფიციარი; მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამა - 12 
ბენეფიციარი. 

რაც შეეხება ქცევის კორექციის პროგრამებში ჩართულ პრობაციონერებს, რაოდენობა შემდეგია: 
„ძალადობრივი ქცევის მართვის სარეაბილიტაციო პროგრამა“ -160 ბენეფიციარი,  „ძალადობის რაობა  და 
ძალადობისგან დაცვის საკანონმდებლო მიმოხილვა“- 50  ბენეფიციარი, „ბრაზის მართვა“ -30 ბენეფიციარი; 

2018  წელს ევროკავშირის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 
მხარდაჭერით, შეიქმნა სპეციალისტებისგან შემდგარი მულტისექტორული სამუშაო ჯგუფი მოძალადეთა 
ქცევის კორექციის პროგრამის შექმნა/დახვეწის მიზნით. ჯგუფის მერ გადაიხედა/განახლდა  მოძალადეთა 
ქცევის კორექციის პროგრამა, რომლის პილოტირებაც დაიწყო N16 და N17  პენიტენციურ დაწესებულებასა 
და პრობაციის ბიუროში. ქცევის კორექციის პროგრამა  მოძალადეებისათვის ინსტიტუციონალიზაციის 
მიზნით გადაეცემა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს.  

2018 წელს ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით „ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ მსჯავრდებულ ქალთა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა“ პროექტის 
მხარდაჭერით  პრობაციის და პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლების დახმარებით, შეიქმნა  
კითხვარი, რომელიც პრობაციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებს დაეხმარება პატიმრობამდე 
ძალადობა გადატანილი ქალების იდენტიფიცირებაში. 

 

საქმიანობა: 3.1.4. ქცევის კორექციის პროგრამების შემუშავება და განხორციელება იმ 
მოძალადეეებისათვის, რომელთა მიმართაც გამოცემულია დამცავი ორდერი. 

 

 
 

 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 
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საქმიანობა: 3.1.5 ელექტრონული მონიტორინგის სამაჯურების დანერგვა მოძალადეებისთვის. 
 

 
 
პასუხისმგებელი უწყება: გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
პარტნიორი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სსიპ -  არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო; 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019. 
 

 

ელექტრონული მონიტორინგის სამაჯურების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, გენდერული 
თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 
უწყებათაშორისი კომისიის ფარგლებში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის მუშაობაც თემატურად 
გაგრძელდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში 
მიმდინარეობს მუშაობა ელექტრონული სამაჯურების დანერგვასთან დაკავშირებით. აღნიშნული 
სამაჯურების გამოყენება მოხდება იმ მოძალადეების მიმართ, რომლებიც წარმოადგენენ მსხვერპლისათვის 
მაღალი რისკის შემცველ მოძალადეებს. სამაჯურის გზით განხორციელდება მონიტორინგი, რათა 
მსხვერპლის დაცვის მიზნით მოხდეს ამ უკანასკნელთან მოძალადის კომუნიკაციის კონტროლი. გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით დასრულდა სამაჯურების შეძენის პროცედურა და ამ ეტაპზე 
მიმდინარეობს მუშაობა მათი დანერგვის მიზნით განსახორციელებელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. 

ამოცანა 3.2. საზოგადოების ცნობიერება ამაღლებულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებსა და სახელმწიფო სერვისების შესახებ. 
 
ინდიკატორი 3.2.ა. მოსახლეობის წილი (ასაკისა და სქესის მიხედვით), რომელსაც მიაჩნია, რომ ქალი 
უნდა ემორჩილებოდეს პარტნიორს, მაშინაც კი როდესაც არ ეთანხმება მას; 
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე: შემცირება 10%-ით; 

 
(წყარო: ქალთა მიმართ  ძალადობის ეროვნული კვლევა / საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია). 
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ინდიკატორი 3.2.ბ. მოსახლეობის წილი (ასაკისა და სქესის მიხედვით), რომლისთვისაც ცნობილია 
კანონი „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვისა და დახმარების შესახებ“;  
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე: ზრდა 10%; 
 
(წყარო: ქალთა მიმართ  ძალადობის ეროვნული კვლევა / საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია); 
 
ინდიკატორი 3.2.გ მოსახლეობის წილი (ასაკისა და სქესის მიხედვით), რომლისთვისაც ცნობილია 
ინფორმაცია სახელმწიფო სერვისების შესახებ შესახებ; 
 
საბაზისო: განისაზღვროს 2018 წელს; 
სამიზნე:  ზრდა 10%; 
 
(წყარო: ქალთა მიმართ  ძალადობის ეროვნული კვლევა / საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია). 

 
 

 

 

პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  
სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სსიპ - 
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; 
 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 

 

 

საქმიანობა: 3.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში  ქალთა მიმართ  და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ცნობიერების 
ამაღლების ღონისძიებების ან/და ტრენინგების განხორციელება; 
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არასრულწლოვნებში სამართლებრივი კულტურის გაღრმავებისა და ძალადობაზე ცნობიერების გაზრდის 
მიზნით, დონორების ფინანსური მხარდაჭერით,  მიმდინარეობს პროექტების განხორცილება საჯარო 
სკოლებში. 2018-2019 სასწავლო  წელს 40-მდე საჯარო სკოლაში განხორციელდა პროექტი, რომელიც 
ითვალისწინებს, წინასწარ გაწერილი გრაფიკით, ძალადობის შესახებ ინტერაქტიურ შეხვედრებს 
პოლიციელსა და მოსწავლეებს შორის.    

2018 წლის 9 ნოემბერს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის ინიციატივით, ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა 
და არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან“ თანამშრომლობით დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის გამყოფი ხაზისპირა სოფელ ოძისის საჯარო სკოლაში საკონსულტაციო შეხვედრა 
გაიმართა. აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც საჯარო სკოლის მასწავლებლები და მოსწავლეები, 
ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობა. შეხვედრის ორგანიზატორებმა დამსწრე საზოგადოებას ინფორმაცია 
მიაწოდეს შემდეგ თემებზე: გენდერული თანასწორობა; ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, 
ტრეფიკინგისა და მსხვერპლთათვის სახელმწიფო სერვისების ქვეყანაში არსებული სერვისები და ა.შ.  

ასევე, 2018 წლის 30 ნოემბერს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ტრეფიკინგის 
სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობით, კასპის რაიონის, გამყოფი ხაზისპირა სოფელ ქვემო ჭალაში 
ოჯახში ძალადობის და ტრეფიკინგის საკითხებზე საინფორმაციო/ საკონსულტაციო შეხვედრა ჩატარდა. 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 
ინიციატივით, ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან 
თანამშრომლობით, ასევე ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით გამყოფი ხაზისპირა სოფელ 
წაღვლის საჯარო სკოლაში  საკონსულტაციო  შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელსაც  სკოლის 
პედაგოგები, ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, 
დამსწრე საზოგადოებას გენდერული თანასწორობის საკითხებზე,  ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, 
ტრეფიკინგისა და მსხვერპლთათვის სახელმწიფო სერვისების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია. 
დეტალურად ისაუბრეს ყველა იმ შესაძლებლობაზე, რომელთაც სახელმწიფო ძალადობით დაზარალებულ 
ადამიანებს სთავაზობს.  შეხვედრის ბოლოს გაიმართა დისკუსია.  

2018 წლის 2 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები და 
მართლწესრიგის ოფიცრები საქველმოქმედო ორგანიზაცია "საქართველოს კარიტასს" ეწვივნენ. სტუმრები 
დღის სერვისების ბენეფიციარ არასრულწლოვნებს შეხვდნენ. ვიზიტის მიზანი იყო სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობისა და სამართლის საკითხების შესახებ არასრულწლოვნების ცნობიერების ამაღლება. 

2018 წლის 5 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორმა  საქართველოს 
ეროვნულ უნივერსიტეტ „სეუში“ საჯარო ლექცია წაიკითხა ოჯახში ძალადობის თემაზე. ლექციას 
სტუდენტები და დაინტერესებული პირები დაესწრნენ.  

ამასთანავე, 2018 წლის 20 სექტემბერს, ადამიანის უფლებათა დაცვის და გამოძიების ხარისხის 
მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომელმა მონაწილეობა მიიღო ბაკურიანში, არასამთავრობო 
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ორგანიზაციის ,,კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი" მიერ ორგანიზებულ პროექტში, რომლის 
ფარგლებშიც ხაშურის, გორის, მარნეულის მუნიციპალიტეტების წარმოდგენილ ახალგაზრდებთან 
ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 
მექანიზმებზე; 

2018 წელს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ორგანიზებით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) 
თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩატარდა 2 ტრენინგი თემაზე - „ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში 
ძალადობა“, რომელსაც დაესწრო 15 მოსამართლე და 14 მოხელე. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები თავისი ავტონომიის ფარგლებში კურიკულუმში 
ითვალისწინებენ გენდერული თანასწორობის საკითხების სწავლებას. გარდა ამისა, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს სამაგისტრო პროგრამა „გენდერის 
კვლევა“, რომლის კურიკულუმშიც შედის სასწავლო კურსები: ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები, 
ფემინისტური ფილოსოფია, გენდერი და ეკონომიკური პოლიტიკა, გენდერის სოციალურ - პოლიტიკური 
თეორია და პრაქტიკა, გენდერი და ნაციონალური სახელმწიფო, ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი 
რეგულირება დ. ა. შ. 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის საკითხებზე მანდატურის სამსახურის მიერ 
გადამზადდა ყველა დირექტორი/დირექტორის მოადგილე.  

2018 წლის განმავლობაში 14 პროფესიულ საგანამანათლებლო დაწესებულებაში ჩატარდა 21 ცნობიერების 
ამაღლების ღონისძიება (საინფორმაციო შეხვედრა, კონფერენცია, სემინარი, ტრენინგი, პრეზენტაცია). 

 

საქმიანობა: 3.2.2. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებსა და არსებულ 
სახელმწიფო მომსახურებებზე საგანმანათლებლო-საინფორმაციო,  სპორტული ან/და 
შემოქმედითი ღონისძიებების განხორციელება  თბილისსა და რეგიონებში, განსაკუთრებით, 
უმცირესობის წარმომადგენლებთან; 

 
3.2.2.1.  ეთნიკურ უმცირესობებთან წელიწადში არანაკლებ 4 შეხვედრა. 

 

 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა ეთნიკური უმცირესობებით 
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში გამართა საინფორმაციო ხასიათის არაერთი შეხვედრა, სადაც 
ყურადღება იყო გამახვილებული სხვადასხვა საკთხებზე,  მათ შორის,  გენდერული თანასწორობის, 
ადრეული ქორწინების, ოჯახში ძალადობის, რეფერირების მექანიზმების შესახებ. გაგრძელდა პროექტის 
„ახალგაზრდები გენდერული თანასწორობისთვის“ განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მოხალისე 
განმანათლებლებმა 15 მუნიციპალიტეტის (8 ახალი მუნიციპალიტეტი დაიფარა) 66 სოფელში გამართეს 
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200 შეხვედრა. (6300 ბენეფიციარი). 
 

 

 

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის და რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტების 
თანამშრომლებმა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში 
თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, აჭარასა და სამეგრელოში 12 შეხვედრა გამართეს. 
შეხვედრების მიზანი იყო ქალთა მიმართ და ოჯახში ჩადენილი ძალადობის კუთხით მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის გაზრდა, ასევე, ამ კუთხით მოქმედი კანონმდებლობისა და არსებული სახელმწიფო 
სერვისების შესახებ ინფორმაციის გაცნობა. თბილისში, მარნეულში, თელავში, ლაგოდეხში, გურჯაანში, 
დმანისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და სხვადასხვა უნივერსიტეტებსა და საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში გამართულ შეხვედრებს ჯამში 400-მდე ადამიანი დაესწრო. სამინისტროს 
წარმომადგენლები და პოლიციელები მოსახლეობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოჯახში და ქალთა 

3.2.2.2. ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებთან,  თავშესაფრის მაძიებლებთან, 
ლტოლვილებთან, მიგრანტთა დროებით განთავსების ცენტრის თანამშრომლებთან 
წელიწადში არანაკლებ 4 შეხვედრა. 

 

 
პასუხისმგებელი უწყება: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, სსიპ -საქართველოს იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრი, სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდი,  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო,  სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური, გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისია; 
 
3.2.2.1. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; 
 
3.2.2.2. სსიპ- იურიდიული დახმარების სამსახური, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 
პარტნიორი უწყება: 
 
შესრულების ვადა: 2018-2019-2020. 
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მიმართ ძალადობის პრევენციის მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებზე, ასეთ ფაქტებზე ხარისხიანი 
გამოძიების უზრუნველყოფის მექანიზმებსა და სამინისტროს მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის მიმართულებით მიღწეულ შედეგებზე ესაუბრებოდნენ. 

16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები, 
გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი "112"-ის წარმომადგენლები, პოლიციელები და 
მართლწესრიგის ოფიცრები საქართველოს ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში სხვადასხვა ასაკის, სქესის, 
ეროვნებისა და ინტერესის ადამიანებს კამპანიის მნიშვნელობასა და მიზნებზე ესაუბრებოდნენ და ამასთან 
ერთად, ნარინჯისფერ ბაფთებს და საინფორმაციო ბროშურებს არიგებდნენ. 

2018 წელს პროექტ ,,საზოგადოებრივი პროკურატურის“ ფარგლებში 241 შეხვედრა  ჩატარდა სხვადასხვა 
ადგილობრივი სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, 
საკრებულოს წევრებთან, სოფლის რწმუნებულებთან, სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, 
სკოლის მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მათ შორის, ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენლებთან. აქტივობები, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავდა მონაწილეთათვის 
ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახური დანაშაულის, არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის, 
ადრეული ქორწინების, ქორწინების იძულების, ადევნების და სხვა დანაშაულების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებას და სტატისტიკური მონაცემების გაცნობას, აღნიშნული დანაშაულების გამომწვევი მიზეზებისა 
და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ მსჯელობას. შეხვედრების მონაწილეებს დაურიგდათ სამენოვანი 
(რუსული, სომხური და აზერბაიჯანული) საინფორმაციო ბუკლეტები: ,,ოჯახში ძალადობა, სქესობრივი 
კავშირი 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან”. 

2018 წლის 31 მარტს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით კონფერენცია გაიმართა თემაზე - ქალის 
როლი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში II.  კონფერენციის მიზანი იყო ქალების გენდერული 
როლის გაძლიერება, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური კუთხით, ასევე, კახეთის რეგიონის 
ახალგაზრდების სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება, ქალთა მიმართ 
ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით. კონფერენცია ყვარლის 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, კახეთის რეგიონის ახალგაზრდების მონაწილეობით ჩატარდა (25 
მონაწილე). მომხსენებლებს შორის იყო საქართველოს იუსტიციის სამინსიტროს საერთაშორისო საჯარო 
სამართლის დეპარტამენტის წარმომადგენელი. 

2018 წელს გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში 2 ტრენინგ მოდულის 
გამოყენებით ტრენინგი 7 ლოკაციაზე (ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, გორში, რუსთავში, წნორში, 
თბილისში) ჩატარდა ჯამში 11 ჯგუფისთვის, რომელსაც დაესწრო სულ 135 ადამიანი (120 ქალი/15 კაცი). 

ამავე კამპანიის ფარგლებში, ასევე, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებითა და საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტთან, მთავრობის 
ადმინისტრაციასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, გენერალურ პროკურატურასთან და ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდთან  
თანამშრომლობით სტუდენტებისთვის განხორციელდა ესეების კონკურსი ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის თემაზე. კონკურსის ფარგლებში 20 სტუდენტს ჩაუტარდა ტრენინგები ოჯახში ძალადობისა და 
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ქალთა ძალადობის თემატიკაზე. ტრენინგების შემდგომ სტუდენტებმა შეიმუშავეს ესეები. 3 საუკეთესო 
ესეს ავტორმა თავიანთი ნაშრომები წარადგინეს კონფერენციაზე, რის შედეგადაც გამოვლინდა 1 
გამარჯვებული. მონაწილეებსა და გამარჯვებულს გადაეცათ სერთიფიკატები და შესაბამისი პრიზები. 

3.2.2.1 აღნიშნული პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის შესასრულებად შერიგებისა და სამოქალაქო 
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახურთან თანამშრომლობით საანგარიშო პერიოდში გამართა 4 შეხვედრა წალკის, 
ახალქალაქის (ნინოწმინდა), ყვარლის (ახალსოფელი, თივი) და სიღნაღის (იორმუღანლო) 
მუნიციპალიტეტებში. 

3.2.2.2 პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის შესასრულებლად სსიპ იურიდიული დახმარების 
სამსახურმა   განახორციელა 3 ღონისძიება . აქედან 2 მარტყოფის თავშესაფარში –თანამშრომლებისთვის და 
ბენეფიციარებისთვის, ხოლო 1 არალეგალ მიგრანტთა ცენტრის თანამშრომლებისთვის. 

გარდა ამისა, 2018 წელს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური 
კამპანიის ფარგლებში სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურმა განახორციელა 17 ღონისძიება. 

2018 წელს, ფონდის მიერ (მათ შორის ფონდის პროექტის ,,საქართველოში ოჯახში ძალადობის 
შემცირება’’(USAID) ფარგლებში), ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებსა და 
ფონდის მომსახურებებზე  (უმაღლესი და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენლებთან) ჩატარდა 20 შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა 700-ამდე ადამიანი. 7 

2018 წელს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 
აპარატის ინიციატივით, სახელმწიფო ფონდსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, 
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში განხორციელდა ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 
საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრები: 25 ივლისს, ქარელის მუნიციპალიტეტში კონფლიქტის შედეგად 

 
7 1. 2 თებერვალს, წყალტუბოს #3 საჯარო სკოლის 9-10-11 კლასის მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა-35); 2. 5 თებერვალს, მარნეულის რაიონის, 
სოფელ თამარისის #1 საჯარო სკოლის 9-10-11 კლასის მოსწავლეებთან (ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები), (მონაწილეთა რაოდენობა-45); 3. 
5 თებერვალს, მარნეულის რაიონის, სოფელ ახალი დიოკნისის საჯაროს სკოლის 9-10-11-12 კლასის მოსწავლეებთან (ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენლები), (მონაწილეთა რაოდენობა-20); 4. 8 თებერვალს, თელავის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წინანდლის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან 
(მონაწილეთა რაოდენობა-35); 5. 13 თებერვალს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სხვილისის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან (ეთნიკური 
უმცირესობის წარმომადგენლები), (მონაწილეთა რაოდენობა-25); 6. 13 თებერვალს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დიდი პამაჯის საჯარო 
სკოლის მოსწავლეებთან,(ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები), (მონაწილეთა რაოდენობა-15); 7. 15 თებერვალს, ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ განმუხურის (საზღვრისპირა დასახლება) საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან, (მონაწილეთა რაოდენობა-65); 8. 15 
თებერვალს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიის (საზღვრისპირა დასახლება) საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან (მონაწილეთა 
რაოდენობა-20); 9. 23 თებერვალს, გორის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წითელუბნის (საზღვრისპირა დასახლება) საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან 
(მონაწილეთა რაოდენობა-35); 10. 23 თებერვალს გორის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბერშუეთის (საზღვრისპირა დასახლება) საჯარო სკოლის 
მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა-30); 11. 20 მარტს ახმეტის მუნიციპალიტეტის, პანკისის ხეობის სოფელ ჯოყოლოს სკოლის მოსწავლეებთან 
(ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები), (მონაწილეთა რაოდენობა - 40); 12. 20 მარტს ახმეტის მუნიციპალიტეტის პანკისის ხეობის სოფელ 
დუისის სკოლის მოსწავლეებთან (ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები),(მონაწილეთა რაოდენობა - 45); 13. 22 მარტს, ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან (ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები), (მონაწილეთა რაოდენობა-
35); 14. 22 მარტს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აფენის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან (ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენლები),(მონაწილეთა რაოდენობა-30); 15. 24 აპრილს, ვახტანგ ესვანჯიას სახელობის, კერძო, იტალიური სკოლა „ცისკარის“ 
მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა - 40); 16. 26 აპრილს, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კაჭრეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან 
(მონაწილეთა რაოდენობა - 40); 17. 3 ოქტომბერს, მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ წილკნის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან (მონაწილეთა 
რაოდენობა- 50); 18. 3 ოქტომბერს, მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საგურამოს საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან (მონაწილეთა რაოდენობა-40); 19. 
30 ნოემბერს კასპის რაიონის, სოფელ ქვემოჭალაში, გამყოფი ზოლის მიმდებარედ ადგილობრივ მოსახლეობასთან (მონაწილეთა რაოდენობა - 20); 20. 
3 დეკემბერს საგარეჯოში ადგილობრივ მოსახლეობასთან (მონაწილეთა რაოდენობა 30). 
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დაზარალებულ ქალებთან; 31 ოქტომბერს, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წაღვლის  საჯარო სკოლაში 
სკოლის პედაგოგებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ხაშურის მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლებთან; 09 ნოემბერს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის საჯარო სკოლაში 
სკოლის პედაგოგებთან, მოსწავლეებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან.                                               

გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში (2018 წლის 25 ნოემბრიდან 
10 დეკემბრის პერიოდში) გაიმართა სხვადასხვა სახის ღონისძიება, რომელთა მიზანსაც პრობლემის 
აქტუალიზაცია და ფართო საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა წარმოადგენდა. ღონისძიებებს ჯამში 
1000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო, გავრცელდა საინფორმაციო მასალები. 8 

10 დეკემბერს-ფონდის ორგანიზებით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მიწვევით ზესტაფონის საჯარო 
ბიბლიოთეკაში ახალგაზრდებთან ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა (გავრცელდა ბროშურები, 
საკონსულტაციო ცხელის ხაზის პოპულარიზაციის მიზნით). დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის 
ორგანიზებით, ფონდთან თანამშრომლობით და მონაწილეობით, ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები 
ქვეყნის მასშტაბით 6 ქალაქში. 9 შეხვედრებს ესწრებოდნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, 
სამართალდამცავი ორგანოების, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 
ასევე, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგები და მოსწავლეები.  

კამპანიის ფარგლებში აღნიშნულ შეხვედრებზე გავრცელდა სულ 300 ცალი ბროშურა, 300 ჩანთა, 300 
მაისური ძალადობის წინააღმდეგ საკონსულტაციო ცხელის ხაზის ნომრის (116 006) გამოსახულებით. 

 

 

 
 
8 კამპანია თბილისი მოლის საერთო სივრცეში აქცია-პერფორმანსით გაიხსნა. მსახიობებმა ძალადობის ფორმების შესახებ ხუთი ეტიუდი გაითამაშეს; 
ასევე კამპანიის ფარგლებში, ფონდის წლიური ანგარიშის წარდგენა გაიმართა, რომელსაც სექტორში მომუშავე სახელმწიფო, არასამთავრობო და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიება ძალადობის თემატიკაზე ქვიშაზე ხატვის პერფორმანსით დასრულდა. 
პოპულარული ქართველი მომღერლების მონაწილეობით ოზურგეთსა და მარნეულში გაიმართა კონცერტები, რომელთა მიზანი ძალადობის 
წინააღმდეგ საკონსულტაციო ცხელი ხაზისა და კრიზისული ცენტრების შესახებ ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება იყო.  
9 25 ნოემბერს-ქუთაისში; • 27 ნოემბერს-გორში: • 29 ნოემბერს-ოზურგეთში; • 01 დეკემბერს-ბათუმში: • 03 დეკემბერს-საგარეჯოში; • 04 დეკემბერს-
მარნეულში. 

 


