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გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) არის გაერთიანებული ერების სააგენტო, რომელიც გენდერული თანასწორობის
ხელშეწყობისა და ქალთა შესაძლებლობების გაზრდის საკითხებზე მუშაობს. ორგანიზაციის დაარსების მიზანს წარმოადგენს
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქალთა და გოგონათა ინტერესების დაცვა და მათი პრიორიტეტების დაკმაყოფილება. გაეროს
ქალთა ორგანიზაცია მხარს უჭერს გაერთიანებული ერების წევრ სახელმწიფოებს გენდერული თანასწორობის მიღწევის
საყოველთაო სტანდარტების შემუშავებაში; თანამშრომლობს მთავრობებსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ამ სტანდარტების
შესაბამისი კანონმდებლობის, პოლიტიკის, პროგრამებისა და მომსახურების შექმნის პროცესში. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
ხელს უწყობს ცხოვრების ყველა სფეროში ქალთა თანაბარ მონაწილეობას და განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ხუთ ძირითად
მიმართულებაზე: ქალთა ლიდერობისა და მონაწილეობის გაზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ქალთა მიმართ ძალადობის
აღმოფხვრა, სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესების ყველა ასპექტში ქალთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა, ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის პრინციპების, როგორც მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, ინტეგრირება
ქვეყნის განვითარების დაგეგმვისა და ბიუჯეტის განსაზღვრის პროცესებში. ამასთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
ახორციელებს გაეროს სისტემაში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაციასა და წახალისებას.

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შესაძლოა არ გამოხატავდეს გაეროს ქალთა
ორგანიზაციის (UN Women), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (United Nations) ან რომელიმე მისი წევრი ორგანიზაციის
მოსაზრებებს.

გამოცემა მომზადდა გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში“
ფარგლებში, შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.

© გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)
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შესავალი

წინამდებარე კვლევის მიზანია გააანალიზოს და შეაფასოს ოჯახში ძალადობისგან დაცვის
მექანიზმების ეფექტიანობა. შეფასების მიზნით, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული
თანასწორობის დეპარტამენტმა გამოიკვლია და შეისწავლა ის მახასიათებლები, რომელიც
დამცავ და შემაკავებელ ორდერებს და სასამართლო გადაწყვეტილებებს გააჩნიათ.

სახალხო დამცველის აპარატი, მისი მანდატიდან გამომდინარე, ოფიციალური მიმართვის
საფუძველზე გამოითხოვს სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან და სასამართლოდან
ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებს, ხოლო შემდგომში ახდენს მათ დამუშავებას ქალთა მიმართ
და ოჯახში ძალადობის საქმეთა შესასწავლად. გამოთხოვილი ინფორმაციის დამუშავების
პროცესში, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტისთვის ნათელი
გახდა იმ ხარვეზების შესახებ, რომელიც შესაძლოა ხელს უშლიდეს მსხვერპლთა დაცვის
სისტემის სრულყოფილად ფუნქციონირებას.

ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობაზე სტატისტიკური მონაცემების
შეგროვება და ანალიზი სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომელიც მას სხვადასხვა
საერთაშორისო ხელშეკრულებით1 აქვს დაკისრებული. უნდა აღინიშნოს, რომ შემაკავებელი
და დამცავი ორდერების ფორმის, გამოცემის წესის, მოქმედების ვადისა და, ზოგადად, მათი
ეფექტიანობის შეფასება ამ დრომდე სახელმწიფოს არ განუხორციელებია.

დადებითად უნდა შეფასდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ქალთა
მიმართ ძალადობის შესახებ ცნობიერების გაზრდის მიზნით დაგეგმილი და ჩატარებული
საინფორმაციო კამპანიები და საპასუხო მექანიზმების გაუმჯობესება. თუმცა,
მნიშვნელოვანია, რომ ამგვარი აქტივობები დაეფუძნოს არსებული მონაცემების ანალიზს და
გამოკვეთილ ტენდენციებს. ამასთან, ჩაერთოს ყველა ის სტრუქტურა, რომელშიც
შესაძლებელია არსებობდეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლისთვის საჭირო მონაცემები.

1 საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კონვენციის ფაკულტატური ოქმი და ზოგადი
რეკომენდაციები, ზოგადი რეკომენდაცია N19 (ქალთა მიმართ ძალადობა), გვ.20
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კვლევის მეთოდოლოგია

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა
საქართველოს საერთო და მაგისტრატი სასამართლოებიდან 2015 წელს გამოცემული
შემაკავებელი და დამცავი ორდერები და სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები
გამოითხოვა. ამასთან, გამოცემული ორდერების გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
გამოთხოვილ იქნა სააპელაციო სასამართლოდან.

გამოთხოვილი ინფორმაცია, დამუშავების მიზნით დაიყო შემდეგ ჯგუფებად:

 შემაკავებელი ორდერები;
 დამცავი ორდერები;
 შემთხვევები, როდესაც შემაკავებელი ორდერი არ გამოცემულა;
 შემთხვევები, როდესაც დამცავი ორდერი არ დამტკიცდა;
 შემთხვევები, როდესაც დამცავი და შემაკავებელი ორდერები გასაჩივრდა, მისი

გაუქმების, მოქმედების ვადის შემცირების ან მასში ცვლილებების შეტანის
მოთხოვნით.

კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა 2 871 სასამართლო გადაწყვეტილება, მათ შორის 2 544 -
შემაკავებელი ორდერის გამოცემის თაობაზე, 164 - დამცავი ორდერის დამტკიცების
თაობაზე, 163 - დამცავი და შემაკავებელი ორდერის დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ.
თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებმა 2015 წელს 6 – 6 საჩივარი
განიხილეს.

ანალიზისთვის გამოყენებულ იქნა კვლევის შერეული მეთოდოლოგია. მონაცემები
რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლების მიხედვით დაჯგუფდა.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პრობლემის გენდერული ასპექტის გაანალიზებას და
დამცავი ღონისძიებების გავლენის შეფასებას ისეთი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის,
როგორიცაა არასრულწლოვნები და ხანდაზმულები.

სასამართლოებიდან მოწოდებულ ორდერებსა და შესაბამის გადაწყვეტილებებში ხშირად
ასახული არ იყო დეტალური ინფორმაცია, რაც ართულებდა თვისობრივ ანალიზს.
აღნიშნული საკითხი, ერთი მხრივ უკავშირდება სამართალდამცავი უწყების
წარმომადგენელთა მიერ შემაკავებელი ორდერის ფორმის არასრულ შევსებას, ხოლო მეორე
მხრივ, სასამართლოს გადაწყვეტილებაში განხილული საკითხის არასრულყოფილ ასახვას.
კერძოდ, არ ჩანდა მოძალადისა და მსხვერპლის ნათესაური კავშირი, ასაკი, ძალადობის
ფორმა, ან მითითებული იყო ისეთი ძალადობის ფორმები, რომლებსაც ოჯახში ძალადობის
აღკვეთისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი არ
იცნობს, მაგალითად მუქარა ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა.
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კვლევის ძირითადი მიგნებები

კვლევის პროცესში, სასამართლო გადაწყვეტილებები არ იძლეოდა ოჯახში ძალადობის
ცალკეული შემთხვევის ანალიზის შესაძლებლობას ინფორმაციის ნაკლებობის გამო, რამაც
განაპირობა კვლევის მეთოდოლოგიური სირთულე. ვინაიდან სასამართლო პროცესი
ითვალისწინებს მხარეების გამოკითხვას და შესაბამისად, მოსამართლეს აქვს შესაძლებლობა,
გამოიტანოს შინაარსობრივად უფრო სრულყოფილი გადაწყვეტილება, რომელიც აღწერს და
აანალიზებს კონკრეტული შემთხვევას, სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა იყოს მეტად
დასაბუთებული, ვიდრე შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის ფორმაა, რომელიც წინასწარ
განსაზღვრული ფორმულარია და გარკვეულ შემთხვევებში, შესაძლოა მოუქნელი იყოს
ინფორმაციის შესაგროვებლად.

ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა
ორდერის ფორმა სრულყოფილად შეავსონ, რათა შემდგომში, შესაძლებელი გახდეს ამ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით სტატისტიკის წარმოება. ქალის მიმართ ძალადობისა და
ოჯახში ძალადობის შესახებ მონაცემების დამუშავებისას სწორედ ძალადობის ფორმები,
მოძალადისა და მსხვერპლის ნათესაური კავშირები, გეოგრაფიული გადანაწილება და ასაკი
არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომლის დამუშავებაც უნდა ხდებოდეს.
ამჟამად კი დამცავი და შემაკავებელი ორდერები ინფორმაციული არ არის და როგორც წესი,
მწირ მონაცემებს შეიცავს ძალადობის ფაქტის, მისი ჩადენის მოტივის, ფორმისა და ხასიათის
შესახებ.

მონაცემების დამუშავების პროცესში ის შემთხვევებიც გამოვლინდა, როდესაც სასამართლო
გადაწყვეტილებებში არ იყო მითითებული ძალადობის სისტემატურობა და განგრძობითობა.
ერთი და იგივე პირის მხრიდან, დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ძალადობა
შეიძლება განხორციელდეს რამდენიმეჯერ, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებებში
განმეორებითი ძალადობა არ აისახება და თითოეული შემთხვევა განყენებულად არის
განხილული. ძალადობის განმეორებითი ხასიათის აღნიშვნა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვისა და მსხვერპლის რეალურად
დასაცავად, რადგან ერთი პირის მიერ ძალადობრივი აქტის განმეორება მომეტებულ რისკებს
უკავშირდება და აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული მხედველობაში.

სააპელაციო საჩივრების ანალიზიდან დგინდება, რომ საჩივრები ძირითადად ეხებოდა
ორდერების მოქმედების ვადის შემცირებას და მათი უმრავლესობა სასამართლომ
დააკმაყოფილა. გადაწყვეტილებებიდან კი ვლინდება, რომ სააპელაციო საჩივრის
დაკმაყოფილებისას მხედველობაში არ არის მიღებული ძალადობის განმეორებითობის
ფაქტორი. შედეგად, შესაძლოა ითქვას, რომ საჩივრები ძირითადად დაკმაყოფილებულია
მსხვერპლისა და მოძალადის შეთანხმების საფუძველზე და არ ითვალისწინებს იმ რისკების
არსებობას, რომელიც მსხვერპლს შესაძლოა მომავალში ემუქრებოდეს.
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ასევე, ანალიზისას გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც ორდერებში მოცემული ინფორმაცია
და სასამართლოს გადაწყვეტილებებში ასახული ინფორმაცია არ ემთხვევა ან ეწინააღმდეგება
ერთმანეთს.

ოჯახში ძალადობის შესახებ არსებული მონაცემები და კვლევები ადასტურებს,2 რომ
კონფლიქტის შემდგომ მსხვერპლთან შერიგება მოძალადისთვის დიდ სირთულეებთან არ
არის დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ შერიგების შემდეგ განმეორებითი
ძალადობის რისკი მატულობს, ასევე მატულობს ძალადობის სისასტიკეც, რომელიც
შეიძლება ლეტალური შედეგითაც დასრულდეს. სამწუხაროდ, ამის არაერთი მაგალითი
არსებობს საქართველოშიც და სწორედ ამგვარი შემადგენლობით, ფემიციდის რამდენიმე
საქმეს სწავლობს სახალხო დამცველის ოფისიც. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ორდერების
გასაჩივრებისა თუ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხედველობაში იქნას მიღებული
მსხვერპლის ვიქტიმიზაციის ხარისხი და შეფასდეს შემდგომი ძალადობის რისკი.
მითუმეტეს, რომ ძალადობის ფაქტის შემდგომ მსხვერპლის მდგომარეობის მონიტორინგი
შინაგან საქმეთა სამინისტროში დამკვიდრებულ პრაქტიკას კვლავ არ წარმოადგენს.

ასევე, მნიშვნელოვანია, მსხვერპლს მიეწოდოს დეტალური ინფორმაცია ორდერის არსის
შესახებ, რათა მან გადაწყვეტილების მიღებისას ზუსტად გააცნობიეროს თუ რა
ღონისძიებების გატარებას გულისხმობს შემაკავებელი ორდერის გამოცემისა და მოქმედების
პროცესი. ასევე მნიშვნელოვანია მსხვერპლი ფლობდეს დეტალურ ინფორმაციას ოჯახში
ძალადობისგან დაცვის ყველა მექანიზმის შესახებ, რაც საგრძნობლად გააადვილებს
გადაწყვეტილების მიღებას და ძალადობრივი გარემოსგან თავის დაღწევას.

შემაკავებელი და დამცავი ორდერები

როგორც უკვე აღინიშნა საქართველოს მასშტაბით, 2015 წელს ორდერების რაოდენობრივი
მაჩვენებელი საგრძნობლად გაიზარდა, სულ გამოცემულია 2 536 შემაკავებელი ორდერი და
164 დამცავი ორდერი, არ დამტკიცდა 149 შემაკავებელი და 14 დამცავი ორდერი.

გეოგრაფიული განფენილობის მიხედვით შემაკავებელი ორდერების გამოცემის კუთხით
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კვლავ თბილისში რჩება:

2Sipe, B., & Hall, E. J. (2013). I Am Not Your Victim: Anatomy of Domestic Violence: Anatomy of Domestic
Violence (Vol. 1). Sage Pub., P.10
Browne, A. (1993). Violence against women by male partners: Prevalence, outcomes, and policy

implications. American psychologist, 48(10),     pp. 1077-1080
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თბილისში გაცემული ორდერების მაღალი რაოდენობა, მოსახლეობის არათანაბარი
განაწილებით არის გამოწვეული. თუმცა, გაცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა
კახეთსა და იმერეთშიც საგრძნობლად არის გაზრდილი.

მცხეთა–მთიანეთში, სამცხე–ჯავახეთში, გურიასა და რაჭა–ლეჩხუმი/ქვემო სვანეთის
რეგიონებში მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად დაბალია, რაც მიუთითებს, რომ ამ რეგიონებში,
ოჯახში ძალადობისაგან დაცვის მექანიზმები არ არის სათანადოდ განვითარებული.
შესაბამისად, მიმართვიანობის თვალსაზრისით, აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების
გადადგმა. ამასთან, გასათვალისწინებელია ცალკეული რეგიონის სპეციფიკა, რომელიც
შესაძლოა ხელისშემშლელი ფაქტორი იყოს ძალადობის ფაქტების შეტყობინებებისას.

დაბალი მიმართვიანობის გამომწვევი რეალური მიზეზების დასადგენად მნიშვნელოვანია,
სიღრმისეული კვლევის ჩატარება, რომელიც გამოავლენს: სამართალდამცავი ორგანოების
რეაგირების ხარისხს, მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონეს ან სახელმწიფო
სტრუქტურებისადმი ნდობის დონეს; რაც მსხვერპლს უმწეო მდგომარეობაში აყენებს და
ამცირებს შემთხვევების იდენტიფიცირებას. სწორედ მათი გათვალისწინებით უნდა მოხდეს
შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრა.

იგივე სურათია დამცავი ორდერების კუთხითაც, მათი ძირითადი ნაწილი (96 ორდერი)
თბილისშია გაცემული, რომელსაც საგრძნობლად დაბალი რაოდენობით მოსდევს რუსთავი,
გორი, ქუთაისი და ბათუმი.

346

149 199
32 46

404

162 212

13 40

933

ცხრილიN1: მონაცემები გამოცემული შემაკავებელიორდერების
მიხედვით
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კანონის თანახმად, დამცავი ორდერის გამოცემისათვის პირმა თავად უნდა მიმართოს
სასამართლოს და მოითხოვოს დაცვის ღონისძიების გატარება. ამასთან, დამცავი ორდერი
უფრო ხანგრძლივი ვადით გამოიცემა, რაც მსხვერპლის დაცულობის პერიოდს და ხარისხს
ზრდის. სავარაუდოდ, სწორედ ეს გარემოებები განაპირობებს დამცავი ორდერის
მნიშვნელოვნად დაბალ მაჩვენებელს შემაკავებელ ორდერთან მიმართებაში. შესაძლოა
ითქვას, რომ მოსახლეობისთვის უკვე კარგად არის ცნობილი, ძალადობის ფაქტის
არსებობის შემთხვევაში საპატრულო პოლიციის როლი და შესაბამისად ხდება ეკიპაჟის
გამოძახება, თუმცა, დამცავი ორდერის შესახებ ინფორმაცია მსხვერპლებს არ აქვთ. მათ ან არ
იციან ამ მექანიზმის არსებობა, ან არ ფლობენ ინფორმაციას თუ როგორ უნდა მოითხოვონ ის.
მეორეს მხრივ, იკვეთება ის გარემოება, რომ მსხვერპლებს უჭირთ მოძალადისგან საბოლოოდ
თავის დაღწევა და შესაბამისად, არ მიმართავენ გრძელვადიანი დაცვის ღონისძიებას. ამავე
პრობლემას ხაზს უსვამს გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ქალთა მიმართ ძალადობის,
ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ, დუბრავკა სიმონოვიჩი3 და რეკომენდაციას
იძლევა, რომ სხვაობა გამოცემული შემაკავებელი და დამცავი ორდერების რაოდენობას
შორის სათანადოდ იქნას შესწავლილი და შეფასებული.

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობა წარიმართოს დაცვის მექანიზმების, მათი
მოქმედების, გამოცემისა და გამოყენების თავისებურებების შესახებ მოსახლეობის
ცნობიერების ამაღლების კუთხით, ვინაიდან, შემაკავებელი ორდერების გაზრდილი რიცხვი
მიანიშნებს ძალადობის ფაქტზე მყისიერი რეაგირების შედეგებზე, თუმცა გრძელვადიან
პერიოდში მსხვერპლთა დაცვა, რომელიც დაკავშირებულია დამცავ ორდერთან, მიღწეული
არ არის. დამცავი ორდერის გამოცემის დაბალი მაჩვენებელი მსხვერპლთა რეალური
დაცვისა და მოძალადისგან განრიდების მექანიზმის პრობლემებს უკავშირდება.

33 სიმონოვიჩი დ., ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ
სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში, ადამიანის უფლებათა საბჭო, 2016; ხელმისაწვდომია ვებ-
გვერდზე: http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3867.pdf [ბოლოს ნანახია 31 მაისს]
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ცხრილიN2: მონაცემები გამოცემულიდამცავი ორდერების მიხედვით
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მსხვერპლის დაცვაზე პასუხისმგებელმა სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა დაადგინონ თუ
რამდენმა მსხვერპლმა შეძლო ძალადობრივი გარემოდან თავის დაღწევა არსებული დამცავი
მექანიზმების მეშვეობით, ხოლო რამდენი მათგანის მიმართ დაცვის ღონისძიება მხოლოდ
ერთჯერადად გატარდა და გრძელვადიან პერსპექტივაში მის მდგომარეობაზე ზეგავლენა არ
მოუხდენია. ამ მიმართულებით მუშაობა ხელს შეუწყობს უფრო ძლიერი დაცვისა და
დახმარების სერვისების განვითარებას.

სახალხო დამცველის ანგარიშებში არაერთხელ ყოფილა საუბარი ოჯახში ძალადობის
ფაქტზე პირველადი რეაგირების შემდეგ მსხვერპლის/დაზარალებულის მდგომარეობის
მონიტორინგის განხორციელების მნიშვნელობაზე. ამჯერადაც იკვეთება, რომ შემთხვევების
მონიტორინგი გაზრდის მსხვერპლის დაცულობის ხარისხს, ამასთან დეტალური
ინფორმაციის წყარო იქნება იმის შესახებ, თუ რამდენად ეფექტურად მუშაობს არსებული
დაცვის მექანიზმები. ამგვარი მიდგომა კიდევ უფრო გააღრმავებს მოსახლეობის ნდობას
სამართალდამცავებისა და სხვა დაინტერესებული სტრუქტურების მიმართ, რაც,
თავისთავად, გავლენას იქონიებს მომართვიანობის მაჩვენებელზეც.

არასრულწლოვანის მიმართ დამცავი ღონისძიებების გამოყენება

როგორც საქართველოს კანონმდებლობაში, ასევე საერთაშორისო აქტებში4 არსებობს
არასრულწლოვანთა ძალადობისაგან დაცვისკენ მიმართული განსაკუთრებული
რეგულაციები, რაც ბავშვების მაღალი მოწყვლადობით არის განპირობებული.

2016 წელს საქართველოს კანონში „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ დამატებითი ცვლილებები განხორციელდა,
რომელთა თანახმად, კიდევ უფრო დეტალურად გაიწერა ბავშვთა დაცვის მექანიზმები,
გაიზარდა სოციალური მუშაკისა და საპატრულო პოლიციის როლი ამ მიმართულებით,
განისაზღვრა ბავშვის, საჭიროების შემთხვევის წარმოშობისას, ოჯახიდან გაყვანის
პროცედურები. ეს ცვლილებები ბავშვთა ოჯახში ძალადობისაგან დაცვის ხარისხის
ამაღლებას ისახავს მიზნად. თუმცა, 2015 წელს გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი
ორდერების ანალიზიდან დგინდება, რომ ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის პროცესი
მეტწილად ხარვეზებით მიმდინარეობდა.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 211 მუხლის თანახმად, ორდერის
დამტკიცებაზე უარის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებებში, სხვა საფუძვლებს შორის,
ერთ-ერთ საფუძველად მითითებულია მსხვერპლის მიერ დამცავ ღონისძიებაზე უარის თქმა

4 გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია (1989) (საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 1994წლიდან) ;
გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის ზოგადი კომენტარი N. 11 (2011); ბავშვთა სექსუალური
ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია ლანზაროტი,
25.X.2007 ((საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია 2015 წლიდან);
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ან მხარეთა შერიგება. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს გარემოებები არ უნდა აფერხებდეს დამცავი
და შემაკავებელი ორდერების დამტკიცებას, თუ ოჯახში ძალადობის ფაქტი ლახავს ოჯახის
სხვა წევრთა, განსაკუთრებით – არასრულწლოვნის ინტერესებს. თუმცა, შესწავლილ
გადაწყვეტილებებში არ ჩანს იმსჯელა თუ არა სასამართლომ ოჯახში ძალადობის
შემთხვევის განხილვისას, არასრულწლოვანის ინტერესის შელახვის ფაქტზე, მიუხედავად
იმისა, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში რისკი ძალიან მაღალია. ასევე, არ ჩანს, ერთვებოდა თუ
არა სოციალური მუშაკი ბავშვების მდგომარეობის გამოსაკვლევად. სასამართლო
გადაწყვეტილებებიდან მიღებულ ინფორმაციას თუ დავეყრდნობით, არასრულწლოვანთა
ფაქტორი, რისკები და მდგომარეობა გადაწყვეტილების გამოტანისას, მხედველობაში
მიღებული არ ყოფილა.

ოჯახში ძალადობის არასრულწლოვან მსხვერპლთა პრობლემაზე დაბალი რეაგირების
მაჩვენებელზე მეტყველებს ის გარემოებაც, რომ არასრულწლოვანი მსხვერპლის დასაცავად
2015 წელს სულ 87 შემაკავებელი ორდერი იყო გამოცემული.

ამგვარი მაჩვენებელი შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან არასრულწლოვანთა მიმართ
ძალადობის შემთხვევებთან დაკავშირებით არასათანადო რეაგირებაზე მიანიშნებს. ძალიან
დაბალია ალბათობა იმისა, რომ, იმ ოჯახებში სადაც შემაკავებელი ორდერი იქნა
გამოცემული, მსხვერპლი ბავშვის რიცხვი საგრძნობლად ნაკლები იყოს მშობლებზე,
პრაქტიკიდან გამომდინარე, ასეთ ოჯახებში ბავშვები პირდაპირ ან არაპირდაპირ განიცდიან
ძალადობას. ამაზე მეტყველებს ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებში
(თავშესაფრებში) განთავსებული არასრულწლოვანი პირების მაღალი რაოდენობაც, კერძოდ,
2016 წელს თავშესაფარში ჩაირიცხა 109 ძალადობის მსხვერპლი და 144 დამოკიდებული პირი
(არასრულწლოვანი).

არასრულწლოვანთა მიმართ ორდერების გამოცემის დაბალი რიცხვი ორდერების საერთო
ოდენობასთან მიმართებით მიუთითებს იმას, რომ ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ
ძალადობის მსხვერპლთა ოჯახებში, ხშირად უხილავნი რჩებიან სისტემისთვის.
შესაბამისად, არ ხდება არასრულწლოვანთა მიმართ ძალადობის სისტემური ანალიზი და

87

2536

აქედან არასრულწლოვანი მსხვერპლი სულ შემაკავებელი ორდერი

ცხრილიN3: არასრულწლოვან მსხვერპლთა რაოდენობა
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მათ დასაცავად და დასახმარებლად ქმედითი ინსტრუმენტების შემუშავება. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ უგულებელყოფა, როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა,
არასრულწლოვნებს ეხებათ.

აღსანიშნავია, რომ თავად ბავშვები იშვიათად მიმართავენ დახმარებისთვის შესაბამის
უწყებებს. მათი ხელმისაწვდომობა ამ მიმართულებით ძალიან დაბალია. სწორედ ამიტომ,
ბავშვთა დაცვა ოჯახში ძალადობისგან პროაქტიურ ხასიათს უნდა ატარებდეს სახელმწიფოს
მხრიდან. როგორც მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს, ასევე საპატრულო პოლიციის
ჩარევით, მნიშვნელოვანია, თითოეულ ძალადობის ფაქტზე რეაგირების დროს, ბავშვის
მდგომარეობა განცალკევებით იქნას შესწავლილი. ასევე მნიშვნელოვანია, შემდგომი
რეაგირების შესახებ დეტალური ინფორმაციის არსებობა.

სქესი და ნათესაური კავშირი

ოჯახში ძალადობა, თავისი ხასიათით გენდერულ ძალადობასთან არის დაკავშირებული.
მთელს მსოფლიოში, ოჯახში ძალადობის შედეგად მსხვერპლი უმეტეს შემთხვევაში ქალები
ხდებიან.5 როგორც უკვე აღინიშნა, ასევე განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ
ბავშვები. თუმცა საქართველოში არსებული მონაცემები ძირითადად ქალის მიმართ
ძალადობაზე საუბრობს. მოძალადეების უმეტესობა კი კაცია, კერძოდ, 2015 წელს
გამოცემული შემაკავებელი ორდერების თანახმად 94%-ში მოძალადე კაცია ხოლო 6% ქალი.

ამგვარი გადანაწილება უთანასწორობის მაღალ ხარისხზე მიანიშნებს, ვინაიდან ოჯახებში
დამკვიდრებული გენდერული როლები განაპირობებს მამაკაცების მხრიდან ქალების
დაქვემდებარების მუდმივ მცდელობას, რაც ხშირად ძალადობაში გამოიხატება. თუმცა ასევე
გასათვალისწინებელია, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი კაცები გაცილებით იშვიათად
მიმართავენ შესაბამის უწყებებს დახმარებისათვის.

შემაკავებელი ორდერების მიხედვით, იდენტიფიცირებულ მსხვერპლთა 91% ქალია, ხოლო
9% - კაცი, როგორც ეს ქვემოთ მოცემულ გრაფაშია გამოსახული.

5 Tjaden, P., & Thoennes, N. (2000). Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male
intimate partner violence as measured by the National Violence Against Women Survey. Violence against
women, 6(2), 142-161. (pp.150–152); Garcia-Moreno, C., Heise, L., Jansen, H. A., Ellsberg, M., & Watts, C.
(2005). Violence against women. Science, 310(5752), 1282-1283.
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მონაცემების ანალიზის შედეგად ნათელი ხდება, რომ ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის
დონე ძალიან მაღალია, რაც გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გატარებული
ღონისძიებების გაძლიერების აუცილებლობაზე მეტყველებს. სწორედ ამ მიზეზით არის
განპირობებული, რომ შემაკავებელი ორდერებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად,
ძალადობა ყველაზე ხშირად ჩადენილია პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის მხრიდან.
ძალადობის ეს მასშტაბი განსაკუთრებით საგულისხმოა, მათი შეფასების შედეგად კი უნდა
მოხდეს რისკების იდენტიფიცირება, რათა ძალადობის სიხშირე შემცირდეს და ამასთან,
თავიდან იქნეს აცილებული ფემიციდი, რომელიც თან ახლავს ხანგრძლივ ძალადობას და
ძირითადად მეუღლის ან ყოფილი მეუღლის მხრიდან არის ჩადენილი. მითუმეტეს, რომ,
როგორც აღინიშნა, არსებობს შემთხვევები, როდესაც შემაკავებელი ორდერი ერთი წლის
მანძილზე რამდენჯერმე არის გამოცემული ერთი პირის მიმართ და ამ გარემოების
მხედველობაში მიღება სასამართლო გადაწყვეტილებებში არ იკვეთება.

სამწუხაროდ, სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზი ასევე არ იძლევა დეტალურ
ინფორმაციას ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებულ ძალადობის ფაქტებზე.
ვინაიდან კანონმდებლობა ადრეულ ასაკში პირების თანაცხოვრებას ქორწინებას არ
უწოდებს, ორდერებში ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მოხდეს პირის, როგორც ქმრის ან
ყოფილი ქმრის იდენტიფიცირება, ასევე, ნაკლებად შესაძლებელია მოხდეს ქმრის
ნათესავების იდენტიფიცირება და კანონის ფარგლებში მოქცევა, რაც ფაქტიურად იმას
ნიშნავს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინებისას მსხვერპლი ვერ მიუთითებს მოძალადედ
ფაქტობრივი მეუღლის მშობლებს, მიუხედავად იმისა, რომ, სახალხო დამცველისათვის,
საკუთარი პრაქტიკიდან ცნობილია, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევაში

9%

91%

ცხრილიN4: მსხვერპლთა განაწილება რაოდენობის შემაკავებელი
ორდერების მიხედვით

მსხვერპლი კაცი მსხვერპლი ქალი
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ძალადობის რისკი და ხარისხი ძალიან მაღალია6 არა მხოლოდ მეუღლის, არამედ მეუღლის
მშობლებისა და თავად მსხვერპლის მშობლების მხრიდან.

ასევე, სახელმწიფო არ აღიარებს ერთი და იმავე სქესის პირების თანაცხოვრებას,
შესაბამისად, სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები მოკლებულნი არიან
შესაძლებლობას ოჯახში ძალადობად დააკვალიფიცირონ ერთი და იმავე სქესის
პარტნიორებს შორის მომხდარი ძალადობის ფაქტები, რაც შეუძლებელს ხდის ამგვარ
შემთხვევებში პარტნიორების ან ყოფილი პარტნიორების მხრიდან ძალადობის
იდენტიფიცირებას, საქმის შესწავლას და შემდგომში მის პრევენციას.

მონაცემების მიხედვით, სულ 9 არასრულწლოვანი გოგოს დასაცავად იქნა გამოცემული
შემაკავებელი ორდერი, აქედან 7 შემთხვევაში ქმრის მხრიდან ძალადობის ფაქტი იყო
დაფიქსირებული, 1 შემთხვევაში ყოფილი ქმრის და 1 შემთხვევაში დედამთილის და
მამამთილის მხრიდან. თითქმის ყველა შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობა იყო
გამოვლენილი. ეს გარემოება კიდევ ერთხელ ადასტურებს არასრულწლოვანი გოგონების
მოწყვლადობის მაღალ ხარისხს და სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებული დაცვის
მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობას.

აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს ორდერები გამოცემული იყო ისეთი ნათესაური კავშირების
მქონე პირების მიმართ, რომლებიც ამ დრომდე არ ყოფილა გამოვლენილი. ეს პრაქტიკა
დადებითად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასა და

6 UNICEF. (2005). Early Marriage A Harmful Traditional Practice A Statistical Exploration 2005. Unicef. (p.22) ;
Women, U. Facts and figures: Ending violence against women. Retrieved January 13, 2017, from
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures;
Kidman, R. (2016). Child marriage and intimate partner violence: a comparative study of 34
countries. International journal of epidemiology, dyw225.(p.4; 11;)
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ცხრილიN5: მონაცემები მსხვერპლისა და მოძალადის ნათესაური
კავშირის მიხედვით (მოძალადის მაჩვენებელი)
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სამართალდამცავების მიმართ ნდობის გაზრდაზე მიუთითებს. აგრეთვე, მნიშვნელოვანია
გამოვლენილი შემთხვევებისა და პრაქტიკის შესაბამისად მოხდეს კანონმდებლობის
მაქსიმალურად დახვეწა.

გამოცემული დამცავი ორდერების საფუძველზე ასევე, ჩატარდა მსხვერპლისა და
მოძალადის ნათესაური კავშირის შესახებ მონაცემების ანალიზი, რომლის თანახმადაც 163
შემთხვევაში მოხდა მოძალადე კაცის იდენტიფიცირება. კერძოდ, მოძალადე იყო ქმარი,
ყოფილი ქმარი ან საქმრო. ასევე დაფიქსირდა ერთი ყოფილი ცოლის მიმართ გამოცემული
დამცავი ორდერი.

მსხვერპლთა და მოძალადეთა ასაკობრივი გადანაწილება სქესის მიხედვით

როგორც შემთხვევების დეტალური ანალიზის შედეგად იკვეთება, ხშირია ძალადობის
ფაქტები შვილების მხრიდან ხანდაზმულ მშობლებზე, თუმცა, სამწუხაროდ, ინფორმაციის
სიმწირის გამო, შეუძლებელია გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება, რაც პრევენციის
მექანიზმების დაგეგმვას შეუძლებელს ხდის. რაც შეეხება მამაკაც მსხვერპლებს, მათი
უმრავლესობა ძალადობის მსხვერპლი 56 წლის ასაკს ზემოთ ხდება, ხოლო ქალები ყველაზე
ხშირად 25-44 წლის ასაკში მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს ოჯახში ძალადობისაგან
დასაცავად. მსხვერპლთა ასაკობრივი გადანაწილება სქესის მიხედვით შემდეგნაირია:

თითქმის შესაბამისია მოძალადეთა ასაკობრივი განაწილებაც:
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აუცილებელია, ეს მაჩვენებლები გამოყენებულ იქნას სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვის
პროცესში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ არსებული დაცვის მექანიზმების
სრულყოფისა და დახვეწის მიზნით. კვლევის მონაცემების გაანალიზების შედეგად ნათელი
ხდება, რომ მიმართვიანობა მაღალია 25-44 წლამდე პირებში, რაც მიანიშნებს, რომ სხვა
ასაკობრივი ჯგუფებისათვის დამატებითი სამუშაოებია დასაგეგმი მიმართვიანობის
გაზრდის მიზნით, რადგან ყოველი ასაკობრივი ჯგუფი ამ კუთხით განსხვავებული
სპეციფიკით ხასიათდება.

მაგალითად, 25 წლამდე პირებისათვის, სადაც ადრეულ ასაკში დაქორწინებული პირებიც
ექცევიან, მნიშვნელოვანია სოციალური მომსახურების სააგენტოს საქმიანობის გაძლიერება,
რათა ფაქტების იდენტიფიცირება გახშირდეს და მეტი ახალგაზრდა თუ ბავშვი იყოს
დაცული ოჯახში ძალადობისგან. ასევე, გასათვალისწინებელია, რომ ოჯახში ძალადობის
სისტემური ხასიათის გამო, 45 წელს ზემოთ მყოფი პირები მას უფრო ხშირად განიცდიან,
თუმცა ნაკლებად ცდილობენ თავი დააღწიონ ამ მდგომარეობას, რაც მრავალი სოციალურ-
კულტურული მიზეზით აიხსნება. შესაბამისად, ამ ჯგუფის დასაცავად აუცილებელია
დამატებითი ღონისძიებების გატარება.

იმისათვის, რომ პრობლემების სიმწვავე სწორად იქნეს შეფასებული, განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია სასამართლო გადაწყვეტილებები შეიცავდეს ფაქტის აღწერილობით
ნაწილსაც, კერძოდ, ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რაში გამოიხატებოდა ძალადობის აქტი
და რა გარემოში ჰქონდა მას ადგილი. ასევე, უნდა შეგროვდეს ინფორმაცია ოჯახის
სოციალური სტატუსისა და ალკოჰოლსა და ნივთიერებებზე დამოკიდებული პირების
შესახებ, რადგან ოჯახში ძალადობის ფაქტების გაანალიზება ამ და სხვა უფრო
დაწვრილებითი მონაცემების შესწავლის გარეშე დაცვის მხოლოდ ზედაპირული
ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობას იძლევა.
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ცხრილი N7: მოძალადეთა ასაკობრივი განაწილება
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ორდერების დამტკიცების ვადები

ანალიზის დროს თვალშისაცემი იყო შემაკავებელი ორდერების დამტკიცების ვადები.
მართალია, მათი უმრავლესობა 1 თვით იყო გამოცემული, თუმცა, 2014 წლის მსგავსად კვლავ
ვაწყდებით 10, 5 და 3 დღით გამოცემულ ორდერებსაც. ამგვარი მოკლევადიანი დამცავი
ღონისძიების გატარება შედეგის მომტანი ვერ იქნება, თუმცა, სავარაუდოა, რომ მოკლე
პერიოდები მსხვერპლისა და მოძალადის თხოვნის საფუძველზე იქნა შერჩეული. მოკლე
ვადიანი ორდერების დროს ხშირი იყო განმეორებითი ფაქტებიც, რაც თავისთავად
მოსალოდნელია. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია მსხვერპლს განემარტოს ამ
ღონისძიებების შინაარსი და პირობები, განსაკუთრებით ძალადობის ფაქტების განმეორების
დროს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საფრთხეები, რომელიც ძალადობრივ გარემოში
ცხოვრებას ახლავს თან.

ძალადობის ფორმები

ძალადობის ფორმები ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციაა ანალიზის დროს.
მსოფლიო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძალადობის ფორმისა და სიმძიმის იდენტიფიცირება
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსხვერპლთა დაცვის კუთხით. საქართველოში ძალადობის
ფორმების იდენტიფიცირება კანონის განმარტების შესაბამისად ხდება, თუმცა აღნიშნული
არ იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ თუ კონკრეტულად რა სიმძიმის და როგორი ხასიათის
ძალადობას ჰქონდა ადგილი. მაგალითად, ფიზიკური ძალადობის განმარტება ძალიან
ზოგადია, მაშინ, როდესაც, რეალურად მნიშვნელოვანია თუ რა ფიზიკურ ტრავმებზეა
საუბარი, იმისათვის, რომ მსხვერპლის სათანადო დაცვა მოხერხდეს. ფიზიკური ძალადობა
შეიძლება მოიცავდეს მძიმე დაზიანებებს და განსაკუთრებული სისასტიკით იყოს ჩადენილი,
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რაც ფემიციდის რისკის მაღალ ხარისხზე მიანიშნებს. ასევე, დადგენილია,7 რომ განგრძობად
ფსიქოლოგიურ ძალადობას აუცილებლად მოჰყვება ფიზიკური ძალადობა, თუ მისი
პრევენციისაკენ მიმართული ღონისძიებები დროული არ იქნება.

ეკონომიკური ძალადობისა და იძულების დროს შეიძლება ვისაუბროთ მხოლოდ მოძალადის
მიერ მსხვერპლის ფინანსური რესურსების კონტროლზე ან ხელმისაწვდომობის სრულ
შეზღუდვაზე, რაც არსებითად განსხვავდება შედეგების მიხედვით. ასევე, მოძალადე
მსხვერპლს შეიძლება აიძულებდეს მუდმივ იზოლაციაში ყოფნას ნათესავებისა და
ახლობლებისგან, რაც მისი უმწეობის ხარისხს საგრძნობლად ზრდის. იზოლაციის დროს
მსხვერპლისთვის ძალადობრივი რეალობისგან თავის დაღწევის მცდელობა გაცილებით
რთულდება. საერთაშორისო კვლევებში8 ასევე, ცალკეა განხილული ეჭვიანობის ნიადაგზე
ჩადენილი ძალადობაც, როგორც განსაკუთრებული საფრთხეების შემცველი ქმედება,
რომელსაც მაღალი ალბათობით შეიძლება მოჰყვეს ღირსების სახელით ჩადენილი
მკვლელობა.

სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია არსებული ფაქტების დეტალური შესწავლა. მათ შესახებ
რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა გროვდებოდეს, რათა დამცავი ღონისძიებები იყოს
ქმედითი და გრძელვადიან შედეგებზე ორიენტირებული. ამ დრომდე ქვეყნის მიერ
გადადგმული ნაბიჯები ოჯახში ძალადობის პრევენციის კუთხით მისასალმებელია და
წარმატებულად უნდა ჩაითვალოს, თუმცა აუცილებელია შემდგომი ღონისძიებების
დაგეგმვაც, რათა სისტემა მეტად განვითარდეს და გაუმჯობესდეს.

დამცავი და შემაკავებელი ორდერების ანალიზის შედეგად მოპოვებული მონაცემების
თანახმად, ყველაზე ხშირია ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტების შესახებ შეტყობინებები
და რეაგირება. დამტკიცებული შემაკავებელი ორდერების თითქმის ნახევარი (1299) სწორედ
ფსიქოლოგიური ძალადობის საპასუხოდ არის გამოცემული. ერთი მხრივ, ეს ახალი და
ამავდროულად დადებითი პრაქტიკაა, ვინაიდან გასულ წლებში ფსიქოლოგიურ
ძალადობაზე რეაგირება სუსტი იყო, თუმცა, მეორე მხრივ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ,
როდესაც სამართალდამცველებს უჭირთ ძალადობის ფორმის იდენტიფიცირება, ისინი
მარტივად უთითებენ ძალადობის ამ ფორმას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ძალადობის ფორმის
სწორი იდენტიფიცირება მთავარი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს დამცავი ღონისძიებების
გამოყენებისას. არასწორად იდენტიფიცირებულმა ძალადობის ფორმებმა კი შესაძლოა
ძალიან ცუდი შედეგები გამოიღოს დამცავი მექანიზმების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

7 Tina de Benedictis, Ph.D., Jaelline Jaffe, Ph.D., and Jeanne Segal, Ph.D. Domestic violence and abuse: Types,
signs, symptoms, causes, and effects. Retrieved January 13, 2017, from http://www.aaets.org/article144.htm

8 Retrieved January 23, 2017, from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77421/1/WHO_RHR_12.38_eng.pdf
(გვ.2) Mullen, P. E. (1995). Jealousy and violence. Hong Kong Journal of Psychiatry, 5, 18. Retrieved from
https://www.questia.com/library/journal/1G1-169753423/jealousy-and-violence
Nemeth, J. M., Bonomi, A. E., Lee, M. A., & Ludwin, J. M. (2012). Sexual infidelity as trigger for intimate
partner violence. Journal of Women's Health, 21(9), 942-949.(გვ.947)
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ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ ხშირად სასამართლოს გადაწყვეტილებებს არც
ძალადობის ფაქტის აღწერა ახლავს თან, შესაბამისად ვერ ხერხდება დადგენა თუ როგორი
ხასიათის იყო ძალადობა და რა რისკების შემცველი შეიძლება იყოს ის მომავალში
მსხვერპლისთვის.

ძალადობის ფორმების ამგვარი კლასიფიკაცია თავისთავად არ უნდა იქნას გაგებული ისე,
თითქოს რომელიმე ძალადობის ფაქტი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ყველა მათგანზე
რეაგირება განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენს მსხვერპლების დაცვის
თვალსაზრისით, თუმცა კლასიფიკაცია შესაძლებლობას მოგვცემდა დეტალურად
ყოფილიყო გაანალიზებული რისკები და საფრთხეები პრევენციის მექანიზმების დაგეგმვის
დროს.

წინამდებარე ცხრილში დიფერენცირებულად არის წარმოდგენილი ძალადობის ფორმები.
საგულისხმოა, რომ თითქმის არც ერთ შემთხვევაში ორდერებში ძალადობის მხოლოდ ერთი
ფორმა არ ყოფილა მითითებული. როგორც წესი, თითოეული მათგანი ძალადობის ორ ან სამ
ფორმას მოიცავდა. თუმცა, თვალსაჩინოებისთვის, მონაცემები ასე დაიყო, რათა
გამოყოფილიყო ტენდენციები:

მონაცემთა ანალიზის შედეგად ნათელია, რომ მნიშვნელოვანი სამუშაოა ჩასატარებელი
ძალადობის ისეთი ფორმების გამოსავლენად, როგორიც არის სექსუალური ძალადობა,
უგულებელყოფა ან ეკონომიკური ძალადობა. სექსუალური ძალადობის ფაქტების
იდენტიფიცირება სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკის გათვალისწინებით დიდ გამოწვევებთან
არის დაკავშირებული. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მიზეზი, რომელიც სექსუალური ძალადობის შეუტყობინებლობას
განაპირობებს, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთათვის შესაბამისი სერვისების
ნაკლებობაა. ამ დანაშაულის მიმართ ძალიან მაღალია სტიგმატიზაციის რისკი. მსხვერპლს
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უჭირს სექსუალური ძალადობის შესახებ საუბარი, მითუმეტეს, რომ სახელმწიფო ვერ
სთავაზობს მას სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მონიტორინგის
სერვისებს, კერძოდ: სგგდ9 ტესტს, ორსულობის მეთვალყურეობისა და არასასურველი
ორსულობის შეწყვეტის საშუალებებს, სკრინინგს და სპეციალიზებულ ფსიქო-სოციალურ
მომსახურებას. ამ ვითარებაში დანაშაულის შეტყობინება აზრს კარგავს. სახალხო დამცველის
გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელთ არსებული მონაცემებიდან ასევე ვერ
დგინდება, დაიწყო თუ არა გამოძიება გამოვლენილ 10 სექსუალური ძალადობის ფაქტზე
შესაბამისმა უწყებებმა, ან რა დაცვის ღონისძიებები იქნა გამოყენებული მსგავსი ფაქტების
შემდგომში აღსაკვეთად.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლოა ითქვას, რომ ძალადობის ფორმების
იდენტიფიცირება არ უნდა ემსახურებოდეს მხოლოდ ორდერის გამოცემისათვის საფუძვლის
წარმოშობას. ძალადობის ფორმების იდენტიფიცირება გაცილებით მნიშვნელოვანი
ფუნქციის მატარებელია და პირდაპირ უკავშირდება იდენტიფიცირებული მსხვერპლის
დაცვის ღონისძიებების ჯეროვან დაგეგმვას და შემდგომი რისკების თავიდან აცილებას. და
არა მარტო სახელმწიფოს მიერ გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული
გრძელვდიანი პოლიტიკის დაგეგმვა უნდა იყოს დამყარებული ძალადობის გამოვლენილი
ფორმების კვლევასა და საფუძვლიან ანალიზზე. სწორედ ამიტომ, სახელმწიფოს მხრიდან
მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი, ძალადობის განმეორებადობის, სიხშირისა და
სიმძიმის გამოსავლენად და თავიდან ასაცილებლად.

დასკვნა

სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან და ორდერებიდან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე ვლინდება, რომ გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობისაგან
დამცავი მექანიზმების დახვეწა მუდმივ ხასიათს უნდა ატარებდეს. სახელმწიფო
სტრუქტურებმა დიდი სამუშაო უნდა გაწიონ, რათა ამ მიმართულებით მონაცემების
შეგროვებას სრულყოფილი და სისტემატიური ხასიათი მიეცეს, აუცილებელია თითოეულმა
აქტორმა გააცნობიეროს მონაცემების დამუშავების მნიშვნელობა და არსი.

სახალხო დამცველს მართებულად მიაჩნია, რომ ცალკე გამოიყოს და დაიხვეწოს დამცავი
მექანიზმები განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, როგორიც არიან ადრეულ ასაკში
დაქორწინებული, ლგბტი, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ან ხანდაზმული და
არასრულწლოვანი პირები. მსგავსი ჯგუფებისათვის სპეციალური სერვისების შექმნა
საგრძნობლად აამაღლებს ოჯახში ძალადობისაგან დაცულობის ხარისხს ქვეყანაში და
რეაგირებას უფრო ეფექტურს გახდის. ასევე, მნიშვნელოვანია, ოჯახში ძალადობის ფორმების
სწორი იდენტიფიცირება და საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად კლასიფიცირების
პრაქტიკის დანერგვა, რაც შეამცირებს გენდერული ნიშნით ჩადენილ მკვლელობებს და

9 სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები



20

გააუმჯობესებს პოლიტიკის დოკუმენტების ხარისხს, რომელიც ოჯახში ძალადობის
დაძლევისკენ არის მიმართული.

რეკომენდაციები:

საქართველოს მთავრობას:

 გაძლიერდეს მუშაობა დამცავი ორდერების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების
ამაღლების კუთხით

 შეთავაზებულ იქნას ყველა ძალადობის მსხვერპლისადმი, პროაქტიური მიდგომით,
დახმარებისა და სამართლებრივი დაცვის სერვისები, მიუხედავად იმისა, ითხოვს ამას
მსხვერპლი თუ არა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს:

 დაიხვეწოს და სტანდარტების დაცვით მოხდეს შემაკავებელი ორდერების შევსება
იმგვარად, რომ შესაძლებელი გახდეს მონაცემების დამუშავება, ფაქტის შესახებ
დეტალური ინფორმაციის მიღება და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა

 მოხდეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების შესახებ სრულყოფილი,
დეტალური სტატისტიკის წარმოება და მისი ანალიზი, მათ შორის, მოხდეს
გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი ორდერების ანალიზი ძალადობის ფორმის,
ხანგრძლივობის, მოძალადისა და მსხვერპლის ნათესაური კავშირისა და სხვა
მახასიათებლების მიხედვით

 გაძლიერდეს და განვითარდეს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების შემდგომი
მონიტორინგის მექანიზმი რისკების სათანადოდ შეფასების გათვალისწინებით

 ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებისა და რეაგირების
მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიზნით, დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები და
მოხდეს რეაგირებაზე პასუხისმგებელი პირების გადამზადება

 იმ რეგიონებში, სადაც ოჯახში ძალადობის ფაქტების შეტყობინების პრაქტიკა
დაბალია, მოხდეს გამომწვევი მიზეზების შესწავლაზე დაფუძნებული ღონისძიებების
გატარება

 შემუშავდეს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის „112-ის“
მიერ მოგროვებული მონაცემების დამუშავება და გაანალიზება, რათა გამოიკვეთოს
თუ რა მიზეზებით არის ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე/კონფლიქტებზე
შეტყობინებებისა და რეაგირების მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებული

 დაიხვეწოს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების დროს ძალადობის ფორმების
იდენტიფიცირების პრაქტიკა და მოხდეს მათი შესაბამისობაში მოყვანა
საერთაშორისო მოთხოვნებთან
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 ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების დროს მხედველობაში იქნას მიღებული
ფაქტების განმეორებადობის მაჩვენებელი და მისი გათვალისწინებით მოხდეს
დამცავი ღონისძიებების გამოყენება

 შემაკავებელი ორდერების გამოცემისას მსხვერპლს მიეწოდოს სათანადო
ინფორმაცია, რათა მაქსიმალურად იქნეს თავიდან აცილებული მოკლევადიანი
ორდერების დამტკიცება

სასამართლოებს:

 ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შესახებ სასამართლო
გადაწყვეტილებები დაიხვეწოს იმგვარად, რომ მათში ასახული მონაცემები გახდეს
ინფორმაციული; შემუშავდეს ისეთი ფორმები, რომელიც მოგვცემს ინფორმაციას
მსხვერპლისა და მოძალადის სქესის, დაბადების წელის, ნათესაური კავშირების
ძალადობის ფორმისა და სხვა მნიშვნელოვანი მონაცემების შესახებ

 მოხდეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების შესახებ სრულყოფილი,
დეტალური სტატისტიკის წარმოება და მისი ანალიზი, მათ შორის, მოხდეს
გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი ორდერების ანალიზი ძალადობის ფორმის,
ხანგრძლივობის, ნათესაური კავშირისა და სხვა მახასიათებლების მიხედვით

 დაიხვეწოს ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გადაწყვეტილებების მიღების დროს
ძალადობის ფორმების სწორი იდენტიფიცირების პრაქტიკა და მოხდეს მათი
შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო მოთხოვნებთან

 სასამართლო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მხედველობაში იქნას
მიღებული ძალადობის სიმძიმე, სიხშირე, გამეორების რისკები და მსხვერპლის
დაცვისათვის აუცილებელი ღონისძიებები

 ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების გამოვლენისას, გათვალისწინებული იქნას მათი
მაღალი მოწყვლადობის ხარისხი და განსაკუთრებული დამცავი მექანიზმების
წარმოშობის აუცილებლობა. ასევე, მხარეთა შერიგებისას, სხვა ფაქტორებთან ერთად,
სასამართლომ მხედველობაში მიიღოს ოჯახის არასრულწლოვანი წევრების მიმართ
ძალადობის ფაქტორი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) რათა გათვალისწინებულ
იქნას განმეორებითი ძალადობის ის რისკები, რაც შესაძლოა არასრულწლოვნებს
ემუქრებოდეთ.


