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საქართველოს კანონი ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
დახმარების შესახებ განსაზღვრავს: 

 იმ ქმედებათა ერთობლიობას, რომლებიც 
დამახასიათებელია ოჯახში ძალადობისთვის 

 ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და 
აღკვეთის სამართლებრივ და ორგანიზაციულ 
საფუძვლებს 

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის 
სოციალური და სამართლებრივი დაცვისა და 
დახმარების გარანტიებს 

კანონის მიხედვით ოჯახში ძალადობა 
გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ 
მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და 
თავისუფლებების დარღვევას 
უგულვებელყოფით ან/და ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური 
ძალადობით ან იძულებით. 

ტერმინების მნიშვნელობა 
 ფიზიკური ძალადობა – ცემა, წამება, 

ჯანმრთელობის დაზიანება, თავისუფლების 
უკანონო აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქმედება, 
რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან 
ტანჯვას; ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნების 
დაუკმაყოფილებლობა, რაც იწვევს ოჯახის 
წევრის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან 
სიკვდილს; 

 ფსიქოლოგიური ძალადობა – 
შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან 
სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს 
ადამიანის პატივისა და ღირსების შელახვას; 

 იძულება – ადამიანის ფიზიკური ან 
ფსიქოლოგიური იძულება, შეასრულოს ან არ 
შეასრულოს მოქმედება, რომლის 
განხორციელება ან რომლისგან თავის 
შეკავება მისი უფლებაა, ანდა საკუთარ თავზე 
განიცადოს თავისი ნება-სურვილის 
საწინააღმდეგო ზემოქმედება; 

 სექსუალური ძალადობა – სქესობრივი 
კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან 
მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით; 
სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური ხასიათის 
სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი ქმედება 
არასრულწლოვნის მიმართ; 

 ეკონომიკური ძალადობა – ქმედება, 
რომელიც იწვევს საკვებით, საცხოვრებელი და 
ნორმალური განვითარების სხვა პირობებით 
უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და შრომის 
უფლებების განხორციელების, აგრეთვე 
თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით 
სარგებლობისა და კუთვნილი წილის 
განკარგვის უფლების შეზღუდვას; 

 უგულებელყოფა − მშობლის (მშობლების), 
სხვა კანონიერი წარმომადგენლის ან/და სხვა 

Law of Georgia On Elimination of Domestic 
Violence, Protection and Support of Victims 

of Domestic Violence 

 

  This Law def ines the set of  actions 

that characterize domestic violence, le-

gal and organizat ional grounds for de-

tecting and eliminating domestic vio-

lence, as well as guarantees for legal 

protect ion and support for vict ims of do-

mestic violence.  

 This Law, based on the specif ics de-

f ined by this Law, shal l also apply to the 

relat ions that contr ibute to violat ing con-

stitut ional r ights and freedoms of a minor 

through negligence and/or physical, psy-

chological, economic, and sexual vio-

lence or coercion.  

Definition of terms 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422#!
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პასუხისმგებელი პირის მიერ 
არასრულწლოვნის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური 
საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, 
საფრთხისაგან დაუცველობა, საბაზისო 
განათლების უფლების შეზღუდვა, დაბადების 
რეგისტრაციის, სამედიცინო და სხვა 
მომსახურებებით სარგებლობისათვის 
აუცილებელი მოქმედებების 
განუხორციელებლობა, თუკი მშობელს 
(მშობლებს), სხვა კანონიერ წარმომადგენელს 
ან/და სხვა პასუხისმგებელ პირს აქვს (აქვთ) 
სათანადო ინფორმაცია, შესაძლებლობა და 
ხელი მიუწვდება (მიუწვდებათ) შესაბამის 
მომსახურებაზე;   

 მსხვერპლი – ოჯახის წევრი, რომლის 
კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები 
დაირღვა უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური 
ძალადობით ან იძულებით და რომელსაც 
მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო 
ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა 
ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების 
ჯგუფმა). მსხვერპლად ითვლება აგრეთვე 
არასრულწლოვანი, რომელიც 
სამართლებრივი აქტის ან სამოქალაქო 
სამართლებრივი გარიგების საფუძველზე ან 
მათ გარეშე ფაქტობრივად იმყოფება/
ცხოვრობს სხვა პასუხისმგებელ პირთან ან 
ნებისმიერ სხვა პირთან, რომელმაც დაარღვია 
მისი კონსტიტუციური უფლებები და 
თავისუფლებები უგულებელყოფით ან/და 
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, 
სექსუალური ძალადობით ან იძულებით, და 
რომელიც მოძალადისგან სოციალურმა 
მუშაკმა განაცალკევა; 

 ოჯახის წევრი – დედა, მამა, პაპა, ბებია, 
მეუღლე, შვილი (გერი), შვილობილი, 
მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, 
ნაშვილები, მიმღები ოჯახი (დედობილი, 
მამობილი), შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლის 
მშობელი, სიძე, რძალი, ყოფილი მეუღლე, 
არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი 
პირები და მათი ოჯახის წევრები, მეურვე, 
მზრუნველი; 

 მოძალადე – ოჯახის წევრი, რომელიც 
არღვევს ოჯახის სხვა წევრის კონსტიტუციურ 
უფლებებსა და თავისუფლებებს 
უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური 
ძალადობით ან იძულებით. მოძალადედ 
ითვლება აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, 
რომელიც არღვევს სამართლებრივი აქტის ან 
სამოქალაქო სამართლებრივი გარიგების 
საფუძველზე ან მათ გარეშე მასთან 
ფაქტობრივად მყოფი/მცხოვრები არასრულ-
წლოვნის კონსტიტუციურ უფლებებსა და 
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თავისუფლებებს უგულებელყოფით ან/და 
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, 
სექსუალური ძალადობით ან იძულებით;    

 თავშესაფარი – ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა დროებითი საცხოვრებელი ან 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში 
ან/და არასამეწარმეო იურიდიული პირის 
ბაზაზე არსებული ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგილი, 
რომელიც ემსახურება მსხვერპლთა 
ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას, 
იურიდიულ და სამედიცინო დახმარებას, 
აგრეთვე დაცვის ღონისძიებებს; ამ კანონის VI 
თავის ამოქმედებამდე – ასევე ოჯახის 
ნათესავებისა და მეგობრების ოჯახი; 

 კრიზისული ცენტრი – ოჯახში ძალადობის 
სავარაუდო მსხვერპლთა და მსხვერპლთა 
დროებითი განთავსების ადგილი, რომელიც 
ემსახურება ფსიქოლოგიურ-სოციალურ 
რეაბილიტაციას, პირველად და გადაუდებელ 
სამედიცინო მომსახურებასა და 
სამართლებრივ დახმარებას. კრიზისულ 
ცენტრში პირის (მასზე დამოკიდებული 
პირების) განთავსება შესაძლებელია 
მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრამდე და 
სტატუსის განსაზღვრის შემდეგ, იმ 
შემთხვევაში, თუ მსხვერპლი არ გამოთქვამს 
თავშესაფარში მისი საცხოვრებლად 
განთავსების სურვილს და საჭიროებს მხოლოდ 
ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას ან/
და სამართლებრივ დახმარებას ან/და 
პირველად და გადაუდებელ სამედიცინო 
მომსახურებას თავშესაფარში ცხოვრების 
გარეშე; 

 სოციალური მომსახურება მოიცავს: 
 ოჯახური დავების მიზეზების შესწავლას, 

შესაბამის ანალიზს და დავების დაძლევაში 
ოჯახის წევრთა დახმარებას; 

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 
მხარდაჭერისა და თანადგომის ღონისძიებების 
განხორციელებას; 

 შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან 
ერთად ოჯახში ძალადობის ჩამდენ პირთა 
რისკ-ჯგუფების გამოვლენას და მათთან 
დაკავშირებული პრობლემების დაძლევაში 
ხელშეწყობას; 

 დამცავი ორდერის გაცემის პროცესში 
მონაწილეობას; 

 დამცავი და შემაკავებელი ორდერებით 
გათვალისწინებული საკითხების აღსრულების 
მონიტორინგს; 

 მოძალადეთა და მსხვერპლთათვის დახმა-
რებისა და სოციალური რეაბილიტაციის 
პროგრამების შემუშავებას და მათი 
განხორციელების ხელშეწყობას.   

ოჯახში ძალადობის შემთხვევის გამოვლენას 
და მასზე შესაბამის რეაგირებას უზრუნ-
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ველყოფენ სამართალდამცველი და სასა-
მართლო ორგანოები, აგრეთვე ამ კანონით 
დადგენილი წესით ოჯახში ძალადობის 
აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ 
საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის 
განმსაზღვრელი ჯგუფი. ოჯახში ძალადობის 
ფაქტის პირველადი იდენტიფიკაციის და მასზე 
რეაგირების მიზნით შესაბამისი ორგანოე-
ბისთვის მიმართვის ვალდებულება აკისრიათ 
სამედიცინო დაწესებულების, 
არასრულწლოვნის შემთხვევაში − ასევე 
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 
დაწესებულებების, საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის − სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანოს უფლებამოსილ 
თანამშრომლებს და საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 
სუბიექტებს. 

დამცავი და შემაკავებელი ორდერები: 
1. ოჯახში ძალადობის ფაქტზე სწრაფი 

რეაგირებისათვის, უფლებამოსილი ორგანოს 
მიერ, დროებითი ღონისძიების სახით, 
შესაძლებელია გამოცემულ იქნეს 
შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი. 

2. დამცავი ორდერი არის მოსამართლის 
მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც 
განისაზღვრება მსხვერპლის დაცვის 
დროებითი ღონისძიებები. 

3. შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის 
თანამშრომლის მიერ გამოცემული აქტი, 
რომლითაც განისაზღვრება ოჯახში 
ძალადობის შემთხვევაში ძალადობის 
მსხვერპლის დაცვის დროებითი ღონისძიებები 
და რომელიც გამოცემიდან 24 საათის 
განმავლობაში დასამტკიცებლად წარედგინება 
სასამართლოს.  

4. მოძალადის მიერ შემაკავებელი ან 
დამცავი ორდერით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების შეუსრულებლობა, აგრეთვე 
სოციალური მუშაკის მიერ არასრულწლოვნის 
განცალკევების შესახებ მიღებული 
გადაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობა 
იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.   

5. ოჯახში ძალადობის ჩამდენის მიმართ 
საქართველოს სისხლის სამართლის 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
გამოყენება არ აფერხებს მსხვერპლის დაცვის 
უზრუნველსაყოფად დამცავი ან შემაკავებელი 
ორდერის გამოცემას. 

6. ოჯახში ძალადობის ჩამდენის მიმართ, თუ 
მის მიმართ დევნა დაწყებულია ოჯახში 
ძალადობის ან ოჯახური დანაშაულის 
ბრალდებით, აღკვეთის ღონისძიების 
(პატიმრობის გარდა) გამოყენების შემთხვევაში 
უფლებამოსილი სასამართლო სისხლის 
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სამართალწარმოების წესით იხილავს და 
წყვეტს მსხვერპლის დაცვის 
უზრუნველსაყოფად მოძალადის მიმართ 
შემზღუდავი ღონისძიებების გამოყენების 
საკითხს. 

7. მოძალადის რეაბილიტაციის მიზნით 
დამცავი ორდერი შეიძლება ითვალისწინებდეს 
მის მიერ ძალადობრივი დამოკიდებულებისა 
და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული 
სავალდებულო სწავლების კურსის გავლას. 

მხარეთა შერიგება არ აფერხებს დამცავი და 
შემაკავებელი ორდერების გამოცემას ან არ 
იწვევს გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი 
ორდერების მოქმედების გაუქმებას, თუ ოჯახში 
ძალადობის ფაქტი ლახავს ოჯახის სხვა 
წევრთა, განსაკუთრებით – არასრულწლოვნის 
ინტერესებს. 

1. არასრულწლოვანზე ძალადობის დროს 
არასრულწლოვანი პოლიციის უფლებამოსილი 
თანამშრომლის მიერ გამოცემული 
შემაკავებელი ორდერის საფუძველზე, ხოლო 
ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის 
(რეფერირების) პროცედურებით განსაზღვრულ 
შემთხვევებში – სოციალური მუშაკის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე 
განცალკევდება მოძალადე მშობლისაგან 
(მშობლებისაგან), სხვა კანონიერი 
წარმომადგენლისაგან ან ნებისმიერი სხვა 
მოძალადისაგან. 

2. არასრულწლოვნის მშობლისაგან 
(მშობლებისაგან), სხვა კანონიერი 
წარმომადგენლისაგან ან 
არასრულწლოვანთან ფაქტობრივად მყოფი/
მცხოვრები ნებისმიერი სხვა პირისაგან 
განცალკევება არის უკიდურესი ზომა, 
რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
გამოიყენება, როდესაც გამოყენებულ იქნა 
ყველა სხვა, ნაკლებად მკაცრი ზომა (მათ 
შორის, გასაუბრება და გაფრთხილება) და ამ 
ზომებმა სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო, ან 
როდესაც შექმნილ ვითარებაში აშკარაა, რომ 
ნაკლებად მკაცრი ზომის გამოყენება ვერ 
უზრუნველყოფს არასრულწლოვნის სიცოცხ-
ლისა და ჯანმრთელობის დაცვას. არასრულ-
წლოვნის აზრი იმის შესახებ, თუ სად უნდა 
განთავსდეს იგი, გათვალისწინებული უნდა 
იქნეს მისი ასაკისა და განვითარების დონის 
მიხედვით და ნებისმიერ შემთხვევაში 
გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს 
არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების 
გათვალისწინებით. გადაწყვეტილების 
მიღებისას პოლიციის თანამშრომელი ან 
სოციალური მუშაკი ახდენს ძალადობის 
ნიშნების იდენტიფიკაციას და მსხვერპლისა და 
იმ პირების გამოკითხვას, რომლებსაც მისთვის 
სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდება 
შეუძლიათ. საჭიროების შემთხვევაში 
პოლიციის თანამშრომელი ან სოციალური 

Protective and restraining orders 

1. To ensure prompt response to domes-

tic violence cases, the authorized body, 

in order to ensure protection of the vict im 

and to restrain certain actions of the 

abuser, may issue a restraining or pro-

tective order as a temporary measure.  

2. A protect ive order is an act issued by 

a court ( judge) of f irst instance through 

an administrative proceeding that deter-

mines temporary measures for protecting 

the vict im.  

3. A restraining order is an act issued by 

an authorized pol ice off icer that deter-

mines temporary measures for protecting 

a vict im of domestic violence and that 

shal l be submitted for approval to a court 

within 24 hours after its issuance.  

4. Non-fulf i l lment of the requirements un-

der a restraining or protect ive order by 

the abuser, as well as disobedience of 

the decision taken by the social worker 

on separat ion of a minor, shal l result in 

legal l iabi l ity under the procedure estab-

lished by the legislation of Georgia.  

5. The use of measures provided in the 

criminal legislation of Georgia (criminal 

mechanisms) against the perpetrator of 

domestic violence shall not hinder the is-

suance of a restraining or protect ive or-

der to ensure the protect ion of the per-

son affected by violence (vict im).  
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მუშაკი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას 
იძახებს და გადაწყვეტილების მიღებამდე 
კონსულტაციას გადის ადგილზე მისული 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის 
ექიმთან. ამის საფუძველზე პოლიციის 
თანამშრომელი ან სოციალური მუშაკი აფასებს 
შემთხვევას და არასრულწლოვნის 
უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით 
იღებს გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის 
განცალკევების შესახებ დადგენილი წესით და 
მიმართავს პოლიციას, რომელიც 
უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების 
დაუყოვნებლივ აღსრულებას. 

პოლიციის მოვალეობები: 

1. პოლიცია ვალდებულია ოჯახში ძალადო-
ბის ფაქტის შესახებ ინფორმაციის მიღების 
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეა-
გირება და განახორციელოს კანონით გათვა-
ლისწინებული ღონისძიებები. 

2. ძალადობის ფაქტის შესახებ შეტყობინების 
მიღების შემთხვევაში პოლიცია ვალდებულია 
დაუყოვნებლივ გამოცხადდეს შემთხვევის 
ადგილზე 

3. ძალადობის ფაქტის არსებობის შემთხვე-
ვაში პოლიცია ვალდებულია: 

 მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზო-
მები ოჯახში ძალადობის ფაქტის აღსაკვეთად; 

 განცალკევებულად გამოკითხოს ოჯახში 
ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი, მოწმე, 
მოძალადე, მათ შორის, არასრულწლოვანი, 
რაც წერილობით უნდა დაფიქსირდეს; 

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს მიაწოდოს 
ინფორმაცია მისი უფლებების შესახებ; 

 მსხვერპლის მოთხოვნით ან გადაუდებელ 
შემთხვევაში უზრუნველყოს მისი გადაყვანა 
სამედიცინო დაწესებულებაში; 

 მსხვერპლის მოთხოვნით ან გადაუდებელ 
შემთხვევაში უზრუნველყოს მისი ან/და 
არასრულწლოვნის გადაყვანა თავშესაფარში; 

 მსხვერპლის სხვა ადგილზე გადაყვანის 
შემთხვევაში უზრუნველყოს მისი 
საცხოვრებელი ადგილიდან პირველადი 
საჭიროების ნივთებისა და საიდენტიფიკაციო 
დოკუმენტების წამოღება; 

 საჭიროების შემთხვევაში, ამ კანონის 
საფუძველზე მოძალადე გაარიდოს 
მსხვერპლის საცხოვრებელი ადგილიდან და 
უზრუნველყოს მსხვერპლის უსაფრთხოება; 

 უზრუნველყოს იმ პირის უსაფრთხოება, 
რომელმაც განაცხადა ძალადობის ფაქტის 
შესახებ; 

 დადგენილი წესითა და პირობებით გასცეს 
შემაკავებელი ორდერი; 

 სოციალური მუშაკის მიერ 
არასრულწლოვნის განცალკევების შესახებ 
მიღებული გადაწყვეტილებისადმი 
დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში გამოსცეს 

6. I f  a measure of restraint (except for 

detention) is appl ied with respect to a 

domestic violence perpetrator, against 

whom the prosecut ion has been init iated 

on charges of domestic violence or do-

mestic crime, the competent court, by 

way of criminal proceedings, shal l con-

sider and decide the use of restr ict ive 

measures against the abuser to ensure 

the protection of the person affected by 

violence (the vict im).  

7. For the purpose of rehabil itat ing the 

abuser, a protect ive order may instruct 

the abuser to complete mandatory train-

ing courses that are focused on changing 

the violent att itude and behavior of the 

abuser.  

Police duties 

1. I f  the police become aware of an act of  

domestic violence, they shall be obl iged 

to respond to such an act immediately 

and implement the measures prescribed 

by law.  

2. I f  the police become aware of an act of  

violence, they shall be obl iged to arr ive 

at the scene immediately, regardless of 

whether they were notif ied by the vict im, 

a witness, or a person specif ied in Art ic le 

11 of this Law.  

3. I f  there is an act of  violence, the pol ice 

shal l be obl iged to:  

  take measures prescribed by law to 

el iminate the act of  domestic violence;  

  conduct separate interviews with the 

al leged vict im of domestic violence, wit-

nesses, the abuser,  including minors, 

and everything learned shal l be written 

down;  

  inform the victim of domestic violence 

of her/his rights;  

  at the request of the vict im, or in case 

of emergency, ensure the transfer of the 
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იარაღთან დაკავშირებული უფლებების 
შეზღუდვის ორდერი. 

 იარაღთან დაკავშირებული უფლებების 
შეზღუდვის ორდერით, რომელიც 1 თვის ვადით 
გამოიცემა, განისაზღვრება „იარაღის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 
შეზღუდვები. იარაღთან დაკავშირებული 
უფლებების შეზღუდვის ორდერის ფორმას 
ამტკიცებს საქართველოს შინაგან საქმეთა 
მინისტრი.   

 პოლიცია ოჯახში ძალადობის ფაქტისა და 
მიღებული ზომების შესახებ ადგენს ოქმს, 
რომელსაც წარუდგენს ზედამხედველ 
პროკურორს.   

 პოლიცია ვალდებულია თავის ანგარიშში 
ცალკე გამოყოს მონაცემები ოჯახში 
ძალადობის ფაქტების, მიღებული ზომების, 
მსხვერპლთა რაოდენობის, მოძალადის 
მიმართ განხორციელებული ქმედებების, 
აგრეთვე მოძალადის სხვა მონაცემების 
შესახებ. 

4. პოლიცია ზედამხედველობს გამოცემული 
დამცავი, შემაკავებელი და იარაღთან 
დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის 
ორდერებით გათვალისწინებული 
მოთხოვნებისა და პირობების შესრულებას.   

მსხვერპლის მოთავსება თავშესაფარში 

1. ოჯახში ძალადობის ფაქტის არსებობისას 
რიგ შემთხვევებში სამართალდამცავი ორგა-
ნოები უზრუნველყოფენ მსხვერპლის დროებით 
თავშესაფარში გადაყვანას. 

2. თავშესაფარში მსხვერპლის მოთავსება 
ხდება 3 თვემდე ვადით. საჭიროების 
შემთხვევაში ეს ვადა გაგრძელდება 
თავშესაფრის წესდებით დადგენილი წესით, 
გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მსხვერპლს არ 
სურს ზემოაღნიშნულ პერიოდზე მეტი ხნით იქ 
დარჩენა. თავშესაფარში მოთავსების ვადის 
ამოწურვის შემდეგ, მსხვერპლის მიმართ 
საფრთხის არსებობის შემთხვევაში, 
თავშესაფრის ადმინისტრაცია ვალდებულია 
აღნიშნულის თაობაზე აცნობოს 
სამართალდამცავ ორგანოებს შემდგომი 
რეაგირების უზრუნველსაყოფად. 

3. მსხვერპლის თავშესაფარში ან კრიზისულ 
ცენტრში მოთავსების შემთხვევაში მას 
უნარჩუნდება სამუშაო ადგილი იმავე 
თანამდებობაზე. 

კრიზისული ცენტრი: 

კრიზისული ცენტრი წარმოადგენს ოჯახში 
ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლთა და 
მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგილს 
და ემსახურება ფსიქოლოგიურ-სოციალურ 
რეაბილიტაციას, პირველად და გადაუდებელ 
სამედიცინო მომსახურებასა და სამართლებრივ 
დახმარებას. 

vict im to a medical facil ity;  

  at the request of the vict im, or in case 

of emergency, ensure the transfer of the 

vict im and/or a minor to a shelter;  

  arrange for br inging the art icles of 

f irst necessity and identif icat ion docu-

mentation from the vict im's place of resi-

dence in the event of transferr ing the vic-

t im to another place;  

  remove, if  necessary, the abuser, un-

der this Law, from the vict im's place of 

residence and ensure the vict im's safety;  

  ensure the safety of persons who re-

ported the act of  violence;  

  issue a restraining order according to 

the procedure and condit ions set out by 

this Law;  

  in case of disobedience of the deci-

sion to separate a minor taken by a so-

cial worker, issue an order restr ict ing the 

rights regarding weapons.  

  The order restr ict ing the r ights regard-

ing weapons, which is issued for a period 

of one month, shall def ine restr ict ions 

under the Law of Georgia on Weapons. 

The form of the order restr ict ing the 

rights regarding weapons shal l be ap-

proved by the Minister of  the Internal Af-

fairs of Georgia.  

4. The police shal l draw up a report on 

the act of  violence and measures taken, 

which shall be submitted to the supervis-

ing prosecutor.  

5. The police report shal l separately indi-

cate the data on the cases of domestic 

violence, measures taken, number of vic-

t ims, measures implemented against the 

abuser, as well as other data on the 

abuser.  

6. The police shall supervise fulf i l lment 

of the requirements and condit ions pro-

vided for in the issued restraining and 

protect ive orders, and the order restr ict-
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ოჯახში ძალადობა 

ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე 
სერიოზული და გავრცელებული 
ძალადობის ფორმაა. იგი მსოფლიოს 
ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს და 
საზოგადოების ყველა ფენას მოიცავს. 
ოჯახში ძალადობას ახასიათებს ფარული 
და განგრძობადი ხასიათი და სპეციფიური 
რადგან ხორციელდება ოჯახის წევრის ან 
წევრების მიერ სხვა ოჯახის წევრის/ების 
მიმართ. მცდარია მოსაზრება, თითქოს 
ძალადობა მხოლოდ ცოლ–ქმარს შორის 
არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე 
წარმოიშობა. ოჯახში ძალადობად ითვლება 
ოჯახის წევრის მიმართ განხორცილებული: 
ფიზიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური 
ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, 
სექსუალური ძალადობა, იძულება . 

ოჯახში ძალადობა ხშირ შემთხვევაში 
იწვევს ჯანმრთელობის სერიოზულ 
გაუარესებას, ფიზიკურ და ემოციურ 
აშლილობას, რომელიც შეიძლება 
ფატალური შედეგით დასრულდეს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს 
მთავრობისთვის და შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსთვის ერთ-ერთი 
პრიორიტეტული საკითხია. სამინისტრო 
სხვა უწყებებთან და საერთაშორისო და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 
აქტიურად მუშაობს ოჯახში ძალადობის 
დაძლევაზე. ამ მიზნით 2006 წელს 
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 
კანონი "ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა 
და დახმარების შესახებ". შსს 
წარმომადგენლები მონაწილეობას 
ღებულობენ ოჯახში ძალადობის აღკვეთის 
ღონისძიებათა 
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო 
საბჭოს მუშაობაში, რომელიც შეიმუშავებს 
და კოორდინაციას უწევს ოჯახში 
ძალადობის სამოქმედო გეგმის 
განხორციელებას. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ 
რატიფიცირებული კონვენციები 

გაეროს კონვენცია „ქალთა 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ“ რატიფიცირებული 

ing the r ights regarding weapons. 

Placement of victims in a shelter 

1. In the case of domestic violence, if a person 

specified in Article 11 of this Law requests to be 
transferred to a shelter, the law enforcement au-
thorities shall ensure the transfer of the victim to 
a shelter. 

2. A victim shall be placed in a shelter for up to 

three months. If required, this term shall be ex-
tended according to the procedure laid down by 
the Charter (Regulations) of the shelter, except 
when the victim is not willing to stay longer than 
the above period. If the term of placement at the 
shelter expires but the victim's safety is still not 
secure, the shelter administration shall be 
obliged to inform the law enforcement bodies 
about the situation, in order to ensure further re-
sponse. 

3. If the victim is placed in a shelter or in a crisis 

centre, she/he shall retain the same job and the 
same position. 

Crisis centre: 

1. The crisis centre is a place for temporary ac-

commodation of alleged victims and victims of 
domestic violence, and it is intended for psycho-
logical and social rehabilitation, primary and 
emergency medical aid and legal assistance. 

2. A crisis centre shall be established within the 

system of the Ministry of Labor, Health and So-
cial Affairs of Georgia and/or on the basis of a 
non-commercial legal person. A crisis centre es-
tablished by a non-commercial legal person shall 
meet the minimum standards determined for in-
stitutions of such type by the Ministry of Labor, 
Health and Social Affairs of Georgia. 

 

Domestic violence 

Domestic violence is one of the most severe and 
extensive form of abuse. It occurs across the world, 
in various countries and affects people of all eco-
nomic statuses. Traditionally, domestic abuse has a 
hidden and long-term character, Domestic violence 
takes place between family members when one 
family member or members resorts to violence 
against another family member/s. Often society as-
sociates domestic violence only with physical 
abuse between spouses or intimate partners but 
according to the legislation today, domestic vio-

http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/DV%20law%20GEO.doc
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/DV%20law%20GEO.doc
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/DV%20law%20GEO.doc
http://www.police.ge/files/IRD/DV%20sabchos%20debuleba%20-2013.doc
http://www.police.ge/files/IRD/DV%20sabchos%20debuleba%20-2013.doc
http://www.police.ge/files/project%20banners/Ojaxshi%20dzaladoba/2013-2015%20%20DV%20AP%20adopted%20by%20president.docx
http://www.police.ge/files/IRD/CEDAW%20convention
http://www.police.ge/files/IRD/CEDAW%20convention
http://www.police.ge/files/IRD/CEDAW%20convention
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საქართველოს პარლამენტის მიერ 1994 
წლის 22 სექტემბერს #561 დადგენილებით. 
 
ამჟამად, ევროპის საბჭოს კონვენცია 
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის (სტამბულის კონვენცია) 
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის 
შესახებ განიხილება საქართველოს 
პარლამენტის მიერ. 

სახელმწიფო თავშესაფარი 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის 
სახელმწიფოს მიერ 
უზრუნველყოფილია სახელმწიფო 
თავშესაფარი, სადაც მსხვერპლთა 
განთავსება ხდება 3 თვემდე ვადით. 
მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრისთვის 
არსებობს 3 დამოუკიდებელი გზა: 

 მსხვერპლის სტატუსის 

განმსაზღვრელი მუდმივმოქმედი 

საბჭო; 

 შემაკავებელი ორდერი; 

 დამცავი ორდერი 

მოქალაქეთათვის საკონსულტაციო 
მომსახურების გაწევის მიზნით 
ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი 116 006 

ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია 

2012 წლის მაისში, საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილება, 
რომლის მიხედვითაც მოხდა ოჯახში 
ძალადობის კრიმინალიზაცია. სსსკ–ის 
მუხლი 111 განსაზღვრავს ოჯახის წევრთა 
წრეს და მიუთითებს კოდექსით 
გათვალისწინებულ დანაშაულთა 
ჩამონათვალზე, რომელთა ჩადენის 
შემთხვევაში კეთდება შესაბამისი 
მითითება აღნიშნულ მუხლზე. ხოლო მუხლი 
1261 განმარტავს ოჯახში ძალადობის 
კრიმინალურ ხასიათს და აწესებს 
პასუხისმგებლობას ჩადენილი 
ქმედებისათვის. 

რეაგირება ოჯახში ძალადობაზე 

შსს სამინისტროს მასშტაბით საპატრულო 
პოლიციის დეპარტამენტი და საუბნო 
სამსახური აქტიურად არის ჩართული 
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 

lence has a much broader definition, including sex-
ual, psychological and economic abuse as well as 
coercion. 

In most cases, domestic violence causes serious 
emotional and physical health problems that can 
have fatal results. 

Fighting against domestic violence is the top priority 
for the Georgian government and the Ministry of 
Internal Affairs. The Ministry actively cooperates 
with NGOs, international organizations and other 
institutions in order to combat domestic violence. 

In 2006 the parliament of Georgia adopted the law 
on ”Elimination of Domestic Violence, Protection of 
and Support to Its Victims”. The Deputy Minister 
represents the Ministry of Internal Affairs at the In-
teragency Council for the Prevention of Domestic 
Violence, which develops and monitors the imple-
mentation of a national Action Plan 
(www.police.ge). 

The conventions ratified by the Parliament of Geor-
gia 
The UN Convention on the "Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women", ratified 
by resolution #561 of the parliament of Georgia on 
22nd September of 1994. 

Currently, the Convention on preventing and com-
bating violence against women and domestic vio-
lence (Istanbul Convention) is under consideration 
of Parliament of Georgia. 

The State shelter 
Shelter for the victims of domestic violence is pro-
vided by the state, where the victims are accommo-
dated for up to  three months. There are  three dif-
ferent ways to determine the victim status: 

 The victim status granted by the permanent 
council; 

 Restrictive Order; 
 Protective order. 

For consultations and additional information you 
can contact the hotline: 116 006 
 
Criminalization of domestic violence 
In May 2012, amendments were made to the crimi-
nal code of Georgia, which criminalizes Domestic 
Violence. The Article 111 defines a circle of family 
members and refers to the list of crimes throughout 
the code that, if these crimes are committed be-
tween family members, a reference must be made  
to the mentioned Article 111. Article 
1261 determines the criminal nature of domestic 
violence and establishes responsibility for commit-
ted acts. 

http://www.police.ge/files/IRD/CEDAW%20convention
http://www.police.ge/files/IRD/CEDAW%20convention
http://www.police.ge/files/IRD/Criminal%20Code%20of%20Georgia.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Criminal%20Code%20of%20Georgia.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Amendments.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Amendments.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Amendments.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Amendments.pdf
http://police.ge/ministry/structure-and-offices/sapatrulo-politsiis-departamenti%20
http://police.ge/ministry/structure-and-offices/sapatrulo-politsiis-departamenti%20
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/DV%20law%20GEO.doc
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/DV%20law%20GEO.doc
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/2013-2015%20%20DV%20AP%20adopted%20by%20president%281%29.docx
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/cedaw.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/cedaw.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/cedaw.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/cedaw.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Restrictive_Order.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Amendments.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Amendments1.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Amendments1.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Amendments1.pdf
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ბრძოლაში. ოჯახში ძალადობის შესახებ 
ფაქტის ცნობის საფუძველზე შემთხვევის 
ადგილზე გადის შესაბამისი ეკიპაჟი. იმ 
ადგილებში, სადაც არ ვრცელდება 
საპატრულო პოლიციის სამოქმედო 
კვადრატი, გამოძახებაზე გადის უბნის 
ინსპექტორი. ძალადობის ფაქტის 
დაფიქსირებისას, პოლიციელი 
უფლებამოსილია, საჭიროების 
შემთხვევაში, მსხვერპლის უსაფრთხოების 
დაცვის და ძალადობის განმეორების 
თავიდან აცილების მიზნით 
გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. 
შემაკავებელი ორდერით განსაზღვრული 
პირობების დარღვევის შემთხვევაში 
გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის მუხლით 1751 და სისხლის 
სამართლის კოდექსის მუხლით 3811. 

 

 
თუ თქვენ გახდით ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლი ან ფლობთ  
ინფორმაციას ოჯახში ძალადობის 

თაობაზე, თხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ  
საკონტაქტო მონაცემებზე: 

“112” ერთიანი საგანგებო ნომერი 
24/7 საათის განმავლობაში 

 
 

სპეციალურად დატრენინგებული ოპერატო
რების დახმარებით პოლიცია 

მოახდენს დროულ და 
ოპერატიულ რეაგირებას შემოსულ 

ინფორმაციაზე. 
მოქალაქეთათვის საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევის მიზნით 
ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი: 

116 006 
 

დამატებითი ინფორმაცია ოჯახში 
ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

სამთავრობო უწყებებისა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ 

შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-საიტზე: http://
police.ge/ge/projects/odjakhshi-dzaladoba 

 
Response to Domestic violence 
Within the Ministry of Internal Affairs the Patrol Po-
lice Department and district police are actively in-
volved in the fight against domestic violence. As 
soon as the fact of domestic violence is reported, 
patrol police crew is immediately dispatched to the 
location of the incident.  In areas where patrol po-
lice competence doesn’t extend the district the po-
lice responds to the case. The officers are author-
ized to issue a restrictive order for the protection of 
the victim and to avoid a repetition of  violence. 
If the conditions of the restrictive order are violated, 
the responsibility is defined under the Article 1751of 
the Administrative Code and Article 3811 of the 
Criminal Code. 

 

If you are a victim of domestic violence 

or have relevant information, please 

contact us at the following number: 

 

“112” free hot line 24/7 

 

 

With the help of trained operators po-

lice will make timely and efficient response 

to incoming information. 

The hotline for the consultation service is: 

116 006 

 

 

For additional info on Government agencies 
and non-governmental organizations against 
domestic violence, see below: http://police.ge/

en/projects/domestic-violence 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=2383571&lang=ge
http://www.police.ge/files/IRD/Administrative%20Code.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Administrative%20Code.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Administrative%20Code.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Criminal%20Code%20of%20Georgia.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Criminal%20Code%20of%20Georgia.pdf
http://police.ge/ge/projects/odjakhshi-dzaladoba
http://police.ge/ge/projects/odjakhshi-dzaladoba
http://police.ge/en/ministry/structure-and-offices/patrol-police-department
http://police.ge/en/ministry/structure-and-offices/patrol-police-department
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Administrative%20Code%20175.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Administrative%20Code%20175.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Criminal%20Code%20of%20Georgia%20138.pdf
http://www.police.ge/files/IRD/Donorta%20koordinacia%20(shesrulebuli%20proeqtebi)/Criminal%20Code%20of%20Georgia%20138.pdf
http://police.ge/en/projects/domestic-violence
http://police.ge/en/projects/domestic-violence
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კანადის ადგილობრივი 

ინიციატივების ფონდი (CFLI) 

კანადის ადგილობრივი 
ინიციატივების ფონდი (CFLI) 
აფინანსებს ადგილობრივ და 
გამონაკლის შემთხვევებში 
საერთაშორისო 
საერთაშორისო ორგანიზაციების 
მცირე პროექტებს, რომლებიც 
მიმართულია გენდერული 
თანასწორობის, ქალთა გაძლიერების, 
დემოკრატიული მმართველობის, 
კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი 
განვითარების, უსაფრთხოებისა და 
სტაბილურობის მიმართულებით და არა 
მხოლოდ.  
უკვე 30 წელზე მეტია, კანადა აფინანსებს 

მოკრძალებულ განვითარების მხარდამჭერ 

პროექტებს განვითარებად ქვეყნებში 

ადგილობრივი ინიციატივების ფონდის 

მეშვეობით. CFLI არის პროგრამა, რომელიც 

მხარს უჭერს მცირე პროექტებს, რომელთაც 

ინიცირებას უწევს და ახორციელებს 

ადგილობრივი არასამთვრობო 

ორგანიზაციები და საინიციატივო ჯგუფები 

როგორებიცაა სასოფლო საბჭოები, 

კოოპერატივები და ქალთა ჯგუფები. ეს 

საშუალებას აძლევს კანადას უპასუხოს 

ადგილობრივ საჭიროებებს ადგილობრივი 

თემების დონეზე. ასევე მნიშვნელოვანია 

ისიც, რომ პროგრამა აძლიერებს კანადის 

ურთიერთობებს სამოქალაქო 

საზოგადოებასა და ადგილობრივ თემებთან 

და აყალიბებს კავშირებს ქვეყნების დონეზე 

მსოფლიოს მასშტაბით. კანადის მისიის 

თანამშრომლები მზად არიან 

დახმარებისთვის, რათა განახორციელოთ 

ინციატივები, რომელთაც შეუძლიათ თქვენი 

თემის განვითარებაში წვლილის შეტანა. 

იგპ ასოციაცია „თანხმობა“ 

იგპ ასოციაცია „თანხმობა“ დაარსდა 1994 

წელს დევნილ ქალთა მიერ, ხოლო 1996 

წლის აპრილში დარეგისტრირდა როგორც 

არასამთავრობო ორგანიზაცია.   

ამჟამად „თანხმობას“ გააჩნია ფილიალები 
გორში, წყალტუბოსა და ზუგდიდში. 
საინტეგრაციო ცენტრები კი გარდაბანსა და 

The Canada Fund for Local  

Initiatives (CFLI) 

The Canada Fund for Local 

Initiatives (CFLI) provides 

direct funding assistance to 

local non-governmental or-

ganizations and, in exceptional cas-

es, international NGOs and govern-

ment institutions, for small projects 

addressing gender equality and 

women empowerment, democratic govern-

ance, climate change and environmental 

sustainability, security and stability and 

other issues. 

For over three decades, Canada has funded 

modest development assistance projects in 

developing countries through the Canada 

Fund for Local Initiatives (CFLI).  The CFLI 

is a program that supports small projects 

proposed and implemented by local NGOs 

and other grassroots organizations such as 

village councils, cooperatives and women’s 

groups. This enables Canada to respond to 

local needs by working at the community 

level. Equally important, the CFLI serves to 

strengthen Canada’s relationships with civil 

society and local communities and to build 

networks of contacts in countries around 

the world. The staff at the Canadian Mission 

look forward to working with you to imple-

ment an initiative you may have to contrib-

ute to your community’s development. 

IDP women association “Consent” 

First established in 1994, IDP Women Association 
“Consent” was registered as a non-governmental 
organization with the Ministry of Justice in April 
1996. 
Currently  “Consent”  has branches in Gori/Shida 
Kartli, Tskaltubo/Imereti, and Zugdidi/Samegrelo; 
integration centres exist in Gardabani/Kvemo Kartli, 
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ზემო ნიქოზში. საინტეგრაციო ცენტრები კი - 
გარდაბანში, ნიქოზში, წყალტუბოსა და 
გორში. 

ორგანიზაციის მისია 

ასოციაციის მისიაა მშვიდობისა და 
დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის 
პროცესის ხელშეწყობა სადაც იქნება 
თანაბარი შესაძლებლობები  დევნილი 
ქალებისთვის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და 
სოციალურ სექტორებში. ორგანიზაცია 
ცდილობს გააუმჯობესოს დევნილებისა და 
სხვა უმცირესობების  საგანმანათლებლო და 
ეკონომიკური სიტუაცია და ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ჩვენთვის არის ქალთა და ახალგაზრდების 
უფლებების დაცვა. 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 

 ასოციაცია „თანხმობა“ მოღვაწეობს 
რამდენიმე მიმართულებით, და მიზნად 
ისახავს დევნილთა, კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულთა, ნაკლებად 
წარმოდგენილი/მარგინალიზებული ჯგუფების 
სიტუაციის გაუმჯობესებას.  ასოციაციის 
საქმიანობის მიმართულებები მოიცავს, 
მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:  

 ქალთა, მამაკაცთა და ახალგაზრდების 

არაფორმალური განათლება და უნარ-
ჩვევების ტრენინგები 

 დევნილთა/კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებული მოსახლეობის 
ფსიქოლოგიური, სოციალური და 
სამედიცინო რეაბილიტაცია  

 დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების 
ადვოკატირება  

 მუშაობა კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულ ქალებთან და გოგონებთან 
(გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს 
რეზოლუცია 1325)  

 ნდობის აღდგენის ღონისძიებები, 
საზოგადოების გაყოფილ ნაწილებს შორის 
დიალოგის აღდგენა და მასში 
მონაწილეობა 

 ქალთა და მამაკაცთა ეკონომიკური 
გაძლიერება თვითუზრუნველყოფილებისა 
და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის 
მიღწევისთვის; ნაკლებად წარმოდგენილი/
გარიყული ჯგუფების (დევნილების, 
ყოფილი მსჯავრდებულების, 
უმცირესობების, ხანდაზმულების) 
სოციალური ინკლუზია და რეინტეგრაცია. 

Nikozi/Shida Kartli, Tskaltubo/Imereti, and Gori/
Shida Kartli. 

Mission Statement 

IDP Women Association “Consent” is committed to 
establishing a peaceful and democratic society in 
which IDP women have equal opportunities in all 
political, social, and economic fields. We endorse 
free access to education and health care for all 
IDPs and other minority groups, and to improve 
their overall economic situation. Our focus lies on 
women and young people. 

Main Activities: 

IDPWA   works in several directions, aiming to 
improve the situation of IDPs, conflict affected 
population and other underrepresented/
marginalized groups. Its activities include, but 
are not limited to: 

  Informal education and skills trainings for wom-
en, men  and young people 

 Psychological, social and medical rehabilitation 
of conflict affected population/IDPs  

 Advocacy of IDP, conflict affected population 
rights  

 Work for and with women and girls, affected by 
the conflicts (UN Security Council Resolution 
1325) 

 Trust and confidence building measures, estab-
lishing and participation in dialogues of  divided 
parts of societies 

 economic empowerment of  women and men for  
achieving self-reliance Support of social inclusion 
and reintegration of  underrepresented/ excluded  
groups (IDPs; former prisoners; minorities; elder-
ly) 
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„არაძალადობრივი გარემო 

ქალებისთვის“ 

პროექტის შესახებ: 

ასოციაციის მიმდინარე პროექტია 
„არაძალადობრივი გარემო ქალებისთვის“, 
რომელიც დაფინანსებულია „კანადის 
საელჩოს ფონდი ადგილობრივი 
ინიციატივებისთვის“ მიერ. პროექტის მიზანია 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
ქალებისა და გოგონების  გაძლიერება, 
მათთვის უნარ-ჩვევების აღჭურვის, 
თვითშეფასების ამაღლებისა და 
საზოგადოებასა და ოჯახებში ქალთა მიერ 
ძალადობის დონის დაწევის. ამგვარი 
პროექტის საჭიროება გამოვლინდა 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ 
თემებთან, ხანდაზმულებთან და 
უმცირესობების ჯგუფებთან მუშაობისას.   

პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ 

აქტივობებს: 

 ტრენინგ-სემინარები ოჯახში ძალადობის 
თემებზე 

 დისკუსიები თემებში უბნის ინსპექტორების 
მონაწილეობით 

 სემინარები ქალთა ეკონომიკური 
აქტივობებისა და ბიზნს-გეგმების შედგენა 

 ადამიანური უსაფრთხოების ტრენინგები 
გამყოფი ხაზის სოფლების 
მაცხოვრებლებისთვის 

 დებატები სკოლის მოსწავლეებისთვის 
 ფორუმ-თეატრი ყველა თემში 
 შეხვედრები ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან 
 მრგვალი მაგიდების ორგანიზება 

ადგილობრივი მთავრობებისა და სხვა 
აქტორების მონაწილეობით 

 მცირე გრანტების პროგრამა ადგილობრივი 
ქალებისთვის 

“Women Free from Violence” 

About the project 

Association’s current project “Women Free from 
Violence” is financed by the Government of Cana-
da. The project’s  goal is – to empower women and 
girls affected by the conflict, through provision of 
skills, raising their self-esteem and  decreasing lev-
el of violence  against women  in family and com-
munity.  

The need for such project appeared from work with 
communities, affected by the conflicts, elderly and 
minority groups. 

The prject  is being implemented in the regions  
Shida Kartli, (villages Koshka, Gugutiantkari, Zard-
iantkari, Knolevi, Shavshvebi ) and Mtskheta-
Mtianeti (village Gremiskhevi & IDP center Sagura-
mo and Bazaleti).  

 The project envisages the following activities: 

 Training - Seminars on the topic of domestic vio-
lence  

 Discussions within the communities 

 Seminars  on economic activities and creation of 
business plans for women  

 Training on human security issues for population 
of  villages  alongside the ABL  

 Debates for school students 

 Forum-theatre performances in  every communi-
ties 

 Consultations with local government representa-
tives 

 Round tables with participation of local authori-
ties   Pilot community  micro- projects prepared 
by the local women and women’s groups 
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ტრენინგ-სემინარები  ოჯახში ძალადობის 
თემაზე კოშკის, შავშვების, კნოლევის, ბაზა-
ლეთისა და საგურამოს თემებში - მოწვეული 
ტრენერის გულნარა სამუშიას მიერ 

პროექტი დაიწყო  ტრენინგთა სერიის 

ჩატარებით დევნილებისა და კონფლიქტის 

შედეგად დაზარალებული 

მოსახლეობისთვის.  ტრენინგ-სემინარების 

მიზანი იყო მონაწილეებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდება ოჯახში ძალადობის 

შესახებ, მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო 

სერვისების გაცნობა და 

ინფორმირებულობის დონის გაზრდა  ამ 

საკითხებისადმი.  

ტრენინგის თემატიკა მოიცავდა შემდეგ 
საკითხებს: 
 რას გულისხმობს ოჯახში ძალადობა 
 ოჯახში ძალადობის გამომწვევი მიზეზები 

და ძირითადი მახასიათებლები 
 ძალადობის ციკლი, ვიქტიმიზაცია 
 ოჯახში ძალადობა და ბავშვი 
 საქართველოს კანონმდებლობა და 

სერვისები ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთათვის 

მონაწილეებმა იმსჯელეს ოჯახში ძალადობის 

მნიშვნელობაზე და აღმოაჩინეს ძალადობის 

ფორმები, მსხვერპლის იდენტიფიცირების 

შემთხვევები, გამოხატეს მათი შეხედულება 

ძალადობის მიზეზებზე და იმსჯელეს 

საკუთარი გამოცდილებების შესახებ.  

ტრენინგის შედეგად მონაწილეებს გააჩნიათ 

ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის 

მნიშვნელობაზე, ძალადობის თავიდან 

არიდებისა და მასზე რეაგირების შესაძლო 

გზების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ 

მონაწილეების უმრავლესობას ერეოდა ორი 

ტერმინი ერთმანეთში: კონფლიქტი და 

ძალადობა, და არ გააჩნდათ ინფორმაცია 

ძალადობის ფორმებში შესახებ. ტრენერმა 

აგრეთვე მიაწოდა ინფორმაცია ძალადობის 

მსხვერპლთათვის მისაწოდებელ 

სერვისებთან დაკავშირებით და 

განსხვავებებზე დაცვითი და შემაკავებელი 

ორდერების შესახებ. სემინარზე 

მონაწილეების ნაწილმა აღმოაჩინა, რომ 

არიან ძალადობის მსხვერპლები და 

გამოხატეს ფსიქოლოგიური და სხვა ტიპის 

დახმარების მიღების სურვილი.  

Training –seminars on the subject of domestic vio-
lence in Koshki, Shavshvebi, Knolevi, Bazaleti and 
Saguramo villages by the invited trainer Gulnara 
Samushia  

The project started with trainings for IDPs and con-
flict affected population. The goal was to give par-
ticipants information about domestic violence, let 
them know about the services for victims and raise 
their awareness about the issue 

The training covered the following subjects: 
 What we mean in domestic violence issue 
 Main reasons and characters of domestic vio-

lence 
 Victimization and the cycle of violence 
 Domestic violence and children 
 Country law and services for victims of domestic 

violence  

Participants discussed the meaning of domestic 
violence, found out types of violence, issues of vic-
tim identification, expressed their opinions about 
possible reasons and discussed their own experi-
ences.  
After the seminar, participants could understand 
and explain   the meaning of the domestic violence, 
types of violence and differences among them. It is 
important to note that from the beginning, the par-
ticipants were confusing between two terms – vio-
lence and conflict in family    and did not have infor-
mation about the different forms of violence.  Addi-
tionally they got information about the possible 
ways they can use as affected persons to avoid or 
react in violence cases. Information about services 
for survivors of domestic violence and the differ-
ences between protecting and restraining orders 
were explained.   During the seminar, some of the 
participants found out that they are victims of vio-
lence as well and expressed their wishes to get 
psychological and other types of assistance. Issue 
of necessity to report for witnesses was discussed, 
as it is strong opposing to report to police about 
cases of domestic violence 
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შეხვედრები ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. 
26 ოქტომბერს დუშეთის, მცხეთისა და გორის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლებთან ასოციაციის 
თავმჯდომარემ, ქ-ნ იულია ხარაშვილმა და 
პროექტის კოორდინატორმა ხატია ქარდავამ 
შეხვედრა გამართეს, რომლის მიზანი იყო 
მათთვის ინფორმაციის მიწოდება პროექტის 
აქტივობების შესახებ. თვითმმართველობის 
წარმომადგენლებმა მიიღეს მოწვევა 
პროექტის აქტივობებში ჩართვისთვის.  

ტრენინგი "ოჯახში ძალადობისგან დაცვის 
კანონმდებლობა და პრაქტიკა და 
გენდერული თანასწორობის სკითხები". 
ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენელებთან, სკოლის 
პედაგოგებთან და სხვა საჯარო 
მოხელეებთან შეხვედრებისას ნათლად 
გამოვლინდა რა, რომ ისინი ნაკლებად 
ფლობდნენ  ინფორმაციას ოჯახში 
ძალადობის შესახებ კანონისა და მათი 
ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ,  პროექტის 
თანამშრომლებმა გადაწყვიტეს დამატებითი 
ღონისძიებების - სპეციალური ტრენინგის 
ჩატარება  მათთვის.  
სემინარი თემაზე: "ოჯახში ძალადობისგან 
დაცვის კანონმდებლობა და პრაქტიკა და 
გენდერული თანასწორობის სკითხები" 
ჩატარდა 19 და 20 ნოემბერს თბილისში, 
სამიზნე თემების მასწავლებლებისა და 
ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლებისთვის ტრენერი: ანა 
არგანაშვილი (ორგანიზაცია: პარტნიორობა 
ადამიანის უფლებებისთვის).  
დისკუსიის ფორმატში განხილული იყო 

ქალთა ძალადობისგან დაცვის სპეციალური 

კანონმდებლობა, მასში სამართალდამცავე-

ბის, სოციალური სამსახურებისა და სხვა 

აქტორების როლი.  

დისკუსიები თემებში: 

2016 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში 
პროექტის ფარგლებში, შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსთან თანამშრომლობით, 
სამიზნე თემებში ჩატარდა დისკუსიები 
ოჯახში ძალადობის შესახებ. დისკუსიებს 
დაესწრო 60 ადამიანი ხუთივე თემიდან. 
შეხვედრების დროს, მოწვეულმა უბნის 
ინსპექტორებმა  ადგილობრივ მოსახლეობას 
მიაწოდა ინფორმაცია სამინისტროს ფუნქცია
-მოვალეობების შესახებ, სერვისებზე, 
რომელიც ძალადობის მსხვერპლ 
ქალებისთვისაა განკუთვნილი და სხვა 
ინფორმაცია, რომელიც ძალადობის 

Meetings with representatives of local authorities. 

The first meeting with representatives of Dusheti, 

Mtskheta and Gori local authorities was held on 

26th October, 2016  by the chairwoman of the asso-

ciation Mrs. Julia Kharashvili and the Project coor-

dinator Ms. Khatia Kardava. The goal of the meet-

ing was to meet representatives, give them infor-

mation about the project, and let them know about 

the organization’s activities. They kindly accepted 

the invitation to take part in project activities.  

Seminar on “protection against domestic violence – 
law and practice and gender equality issues”. 

Meetings with local authorities, teachers and other 
public servants ensured the project staff that it is 
necessary additional measure – special training for 
them, as the understanding and knowledge about 
Law on domestic violence is not satisfactory. Semi-
nars on “protection against domestic violence – law 
and practice and gender equality issues” were held 
on the 19th and 20th of November in Tbilisi for 
teachers and representatives of local governments 
from target regions. Trainer - Mrs. Anna Arganash-
vili (representative of NGO: “partnership for human 
rights”).  

During the meetings was discussed the special law 
on protection of women from violence, additionally - 
the role of police, social agency and other actors 
were discussed.  

Discussions in the communities 

Discussions about domestic violence were held in 
November and December 2016, in the framework 
of the project, and in cooperation with the Ministry 
of Internal Affairs of Georgia, in the target commu-
nities. 60 persons from five communities attended 
the discussions. During these meetings invited po-
lice officers informed the population about the work 
of the police concerning domestic violence, as well 
as the services and hotlines for victims of violence. 
Especially important was information that reporting 
about domestic violence cases is anonymous that 
protect security of person who calls to police.  
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პრევენციისა ან/და მასზე რეაგირებისთვის 
ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია, რომ 
ოჯახში ძალადობის შემთხვევის ცნობა 
პოლიციისთვის ანონიმურადაც შეიძლება, 
რაც უზრუნველყოფს ზარის 
განმახორციელებლის უსაფრთხოებას.   

ეკონომიკური სემინარები: 

მიიჩნევა, რომ ოჯახში ძალადობის ერთ-ერთი 
მიზეზი გახლავთ მსხვერპლის ეკონომიკური 
დამოკიდებულება მოძალადეზე. ამ მიზეზით, 
ასოციაცია „თანხმობამ“ 
გადაწყვიტა აქტივობებში 
ჩაერთო მიკრო-გრანტების 
გაცემა სამიზნე თემებში 
ქალებისთვის.   

ტრენერ ნინო შაფათავას 
მიერ, ბენეფიციარებმა 
მიიღეს ინფორმაცია 
ბიზნეს გეგმის 
მომზადების, საპროექტო 
იდეების დამუშავებისა და 
ბიუჯეტის შედგენის 
შესახებ.  

მცირე გრანტები 
3-5 თებერვალს, მცირე საგრანტო კონკურსის 

ჟიური შეიკრიბა განაცხადების 

განსახილველად. კონკურსის მთავარი მიზანი 

იყო ქალთა შესაძლებლობების გაძლიერება, 

განსაკუთრებით ძალადობის მსხვერპლ 

ქალებთან მიმართებაში.  

37 აპლიკაცია იქნა მიღებული 5 

თემიდან: საგურამოდან - 7, 

კნოლევიდან - 12, მერეთიდან 

(კოშკა, გუგუთიანთკარი, 

ზარდიანთკარი) – 12, შავშვებიდან - 

1 და ბაზალეთიდან - 5. პროექტების 

უმრავლესობა მორგებული იყო 

პირად საჭიროებებზე და არ 

პასუხობდა კონკურსის პირობებს, 

ხოლო ჟიურიმ აქცენტი გააკეთა 

თემის საჭიროებებზე მორგებულ 

იდეებზე, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

დასაქმებასა და ქალთა შესაძლებლობების 

გაძლიერებაზე. 37 განაცხადიდან, ჟიურიმ 

აარჩია 8 – 6 დაფინანსდა კანადის 

მთავრობის მხარდაჭერით, ხოლო სხვა ორი - 

პროექტიდან, რომელიც დაფინანსებულია 

„პური მსოფლიოსთვის“ მიერ.  

Economical Seminars 

It is envisaged that one of the reasons of domestic 
violence is – economic dependence of victim on 
perpetrator. It was the reason why IDPWA decided 

to include in activities provi-
sion of micro-grants for 
women in target communi-
ties.   

With the aim to teach wom-
en how to prepare business 
plan, education seminars on 
preparation of economic ac-
tivities were held by trainer 
Ms. Nino Shapatava, includ-
ing basics of marketing, de-
velopment of project idea 
and budget calculation. 

Micro Grants 

Members of the small grant committee of the pro-

ject gathered to discuss the applications on 3-5th of 

February. The main goal of our call is to strengthen 

the possibilities of women, especially for victims of 

domestic violence. 

All 37 business projects and com-

munity initiatives were discussed: 

Saguramo-7; Knolevi-12; Koshka

-Gugutiantkari-Zardiantkari-12; 

Shavshvebi-1 and Bazaleti-5. 

Most of the projects were based 

on individual needs and did not 

fulfill the call requirements, so the 

committee decided on projects 

which were oriented on community development, 

employment of victims of domestic violence and, to 

strengthen women opportunities.  

From 37 applications, the committee accepted 8 – 6 

were financed from Canada contribution, and two 

other (community courses) –from the Project of 

Bread for the World.  
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დებატები ქალების მიმართ ძალადობაზე და 
ქალთა და მამაკაცთა უფლებებზე 

შავშვების, საგურამოს, გრემისხევისა და 
მერეთის საჯარო სკოლებში, IX-XII კლასის 
მოსწავლეებისთვის პროექტის ფარგლებში 
ორგანიზება გაუკეთდა დებატებს ოჯახში 
ძალადობის თემაზე. 
მოცემული დებატების  მიზანი იყო  მაღალი 
კლასის მოსწავლეების ინფორმირება ოჯახში 
ძალადობის უფლებრივი და მორალური 
ასპექტები, ინტერაქტიული და ეფექტური 
მეთოდოლოგიის გამოყენების მეშვეობით.  
პარალელურად, დებატები იძლევა 
საშუალებას განავითაროს მონაწილეების 
გუნდური მუშაობის, სიტყვით გამოსვლის, 
ინფორმაციის მოძიების, მისი ეფექტურად 
გამოყენების, აუდიტორიასთან კომუნიკაციის 
უნარ–ჩვევები და ა.შ. 
ტრენინგის დროს მონაწილეები გაეცნენ 
დებატების ყველა ძირითად ფორმატს, თუმცა 
საჩვენებელი დებატები ჩატარდა კარლ 
პოპერის ფორმატით, რომელიც გუნდის 
ყველა მონაწილის პროცესში მაქსიმალურად 
ჩართვის საშუალებას იძლევა. 

დებატებზე განსახილველი რეზოლუციები 
გახლდათ ის ფრაზები, რომლებიც 
სტერეოტიპულია პატრიარქალარული 
საზოგადოებებისთვის: 
 ოჯახში მამაკაცის სიტყვა კანონია 
 შვილების აღზრდა ქალის საქმეა 
 მამაკაცს მეტის უფლება აქვს, ვიდრე ქალს 
 ოჯახის ბიუჯეტს მამაკაცი უნდა მართავდეს 
 დაოჯახებული ქალი არ უნდა მუშაობდეს 
 მამაკაცი ცოლს ყოველთვის უნდა 

აკონტროლებდეს 
 დაოჯახებული კაცისთვის სხვა ქალთან 

ურთიერთობა დასაშვებია 
 ქალმა ქმრის მხრიდან ძალადობა უნდა 

მოითმინოს 
 მემკვიდრეობის უფლებით მხოლოდ 

მამაკაცებმა უნდა ისარგებლონ 
 გოგონას სწავლაზე მეტად ოჯახის მოვლის 

ცოდნა მოეთხოვება 

Debates on Violence against women and women 
and men rights  
At the public schools of Shavshvebi, Saguramo, 
Gremiskhevi and Mereti, for the pupils of the clas-
ses of IX-XII, the association “Consent” organized 
debates on domestic violence. The aim of this ac-
tivity was  to inform students of school high grades 
about legal framework and moral aspects of do-
mestic violence , using interactive and effective 
methodology. In parallel, debates allow to equip 
youth  with different skills, such as: team working, 
public speech, research, finding info, communica-
tion with audience and so on.  
During  the training the participants got information 
about all formats of debating, and eventually settled 
on Karl Popper’s format, which gives the possibility 
to engage all participants of a team.  
The resolutions of the discussions were statements 
which usually are the basis of domestic violence 
and are quite stereotypical for patriarchal society:  

 The man’s word is law in the family 
 Raising children is a woman’s duty 
 Men have more rights than women 
 The family’s budget should be controlled by 

the man 
 Married women shouldn’t work 
 Married men are allowed to have an affair 
 Women should tolerate violence from their 

husband 
 Only men should profit from the right of own-

ership 
 Girls are expected to be  good housewives 

rather than being well educated.   
Two teams of students were contested – one was 
proving the resolution, while the other was object-
ing it, both teams needed to put their arguments, 
and jury  was assessing which team will put the 
best arguments and win.  
The process was intensive and students were ac-
tively involved. Subjects connected with domestic 
violence were very interesting for them and ex-
pressed different points of view during the game. 
Afterwards, the participants got certificates and gifts 
from the organizers. 

“It is a very important project in the IDP settlement, 
especially because it is oriented on domestic vio-

lence and a good point is that there is the possibility 
to finance local business projects, which gives them 
the chance to get a job and have their own income. 
It would be very good if more victim women were 
employed especially because most of the popula-

tions of our village are socially unprotected people.” 

Galina Kelekhsaeva 
Community organizer of Shavshvebi village 

„ამ დასახლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი 
პროექტია, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ოჯახში 

ძალადობას ეხება და მნიშვნელოვანია რომ 
მოიცავს შესაძლებლობას დაფინანსდეს მცირე 

საგრანტო პროექტები, რაც მოსახლეობას აძლევს 
შანსს დასაქმდეს და ქონდეს საკუთარი 

შემოსავალი. ძალიან კარგი იქნება თუ მეტი 
ძალადობის მსხვერპლი ქალი დასაქმდება, 
რადგან მოსახლეობის უმრავლესობა ჩვენს 

სოფელში სოციალურად დაუცველია.“ 

გალინა ქელეხსაევა 
სოფელ შავშვების თემის მობილიზატორი 
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ფორმატი შემდეგნაირია: ორი ჯგუფი 
ეპაექრება ერთმანეთს - ერთი ამტკიცებს 
რეზოლუციის მართებულობას, მეორე კი 
უარყოფს. ჟიური აფასებდა თუ რომელ ჯგუფს 
ჰქონდა უკეთესი არგუმენტები, და მათი 
გადაწყვეტილების შედეგად ვლინდება 
გამარჯვებული გუნდი.  
 მონაწილეებისთვის მსგავსი ტიპის 
აქტივობებში მონაწილეობის პირველი 
გამოცდილება იყო და დიდი ინტერესით 
ჩაერთვნენ პროცესში. დებატები ჩატარდა ორ 
ეტაპად - ნახევარფინალი და ფინალი. 
დებატებში მონაწილეებს გადაეცათ 
სერთიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები. 
 

ადამიანური უსაფრთხოების ტრენინგები 
გამყოფი ხაზის სოფლების 
მაცხოვრებლებისთვის  

რადგან ადამიანების გატაცება ხშირი 
მოვლენაა გამყოფი ხაზის სოფლებში, 
პროექტის თანამშრომლებმა საჭიროდ 
მიიჩნიეს ადამიანის უსაფრთხოების 
ტრენინგი ჩაერთოთ პროექტის აქტივობებში. 
მოწვეულმა ლექტორმა ქ-ნმა დარეჯან 
ლეკიაშვილმა ისაუბრა ადამიანის 
უსაფრთხოების იურიდიულ ასპექტებსა და 
რეალურ სიტუაციაზე საქართველოში.  

ფორუმ თეატრი ოჯახში ძალადობაზე 
თებერვლის თვეში, პროექტის აქტივობების 
ფარგლებში ორგანიზება გაუკეთდა ფორუმ-
თეატრის ჩვენებებს პროექტის სამიზნე 
თემებსა და თბილისში. სპექტაკლების თემა 
კვლავ ოჯახში ძალადობა და მისი შესაძლო 
შედეგები იყო.  
ფორუმ-თეატრი გულისხმობს მოკლე 
წარმოდგენებს, რომელიც მიზნად ისახავს 
პრობლემის ჩვენებას აუდიტორიისთვის. ამ 
პრობლემის მოგვარებისთვის გზების ძიებას, 
აუდიტორია მონაწილეობს სპექტაკლში, მათ 

Training on human security issues for population of 
villages alongside the ABL  

As kidnapping of people in villages alongside 

the ABL is regular thing, the staff of the project 

included in activities the seminar on human se-

curity. Invited lecturer Ms. Darejan Lekiashvili 

talked about legal issues and practical situation 

regarding on human security.   

Forum Theater on Domestic Violence 
In February, association “Consent” held forum-

theater performances in project sites and in 

Tbilisi. The topic was again, domestic violence 

and its consequences.   

Forum theatre is a mini performance, which 

aims to show a problem to the audience. To 

find the ways to overcome this problem the au-

dience is offered to participate in performance 

“ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი 
პროექტია. მოსწავლეები სწავლობენ 
აღნიშნულ თემებს სამოქალაქო განათლების 
გაკვეთილებზე, მაგრამ კლასში, გაკვეთილზე 
არც ისე ადვილია ამ თემებზე მუშაობა. მათ 
აქვთ თეორიული ცოდნა იმაზე, თუ რა ხდება 
ოჯახში ძალადობის მიმართულებით და აქვთ 
ცოდნა, თუ რა არის დებატები და როგორი 
სტილის დებატები არსებობს, მაგრამ 
არასდროს უთამაშიათ ის. ახლა მათ მიეცათ 
ამის საშუალება. იმედი მაქვს გაუზიარებენ 
მეგობრებს და მოუყვებიან დღევანდელ 
აქტივობაზე”. 

შავშვების სკოლის დირექტორი 

“I think it is a very important project. Students 

have learnt about this issue on lessons of Civ-

ic Education, but in classroom, during the les-

son, is not easily possible to work on it. They 

have theoretical information about what is hap-

pening, have information about different styles 

of debates as well, but haven’t done it practi-

cally. Now they learnt it in details, so I hope 

they will share their knowledge with their 

friends and tell them about today’s activity”. 

Director of the Shavshvebi School 
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აქვთ შესაძლებლობა შეცვალონ მსახიობების 
ქცევა, რომელსაც მივყავართ ტრაგიკულ 
დასასრულამდე.  
ამგვარი მეთოდოლოგია ხელს უწყობს აუდი-
ტორიამ შეიგრძნოს პრობლემა პირადად და 
იპოვოს გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. ამ 
სპექტაკლმა და მისმა განხილვებმა 
გვაჩვენეს, რომ ერთ ადამიანსაც კი შეუძლია 
შეცვალოს მდგომარეობა უკეთესობისკენ, 
რაც მონაწილეებს აფიქრებს მათ სოციალურ 
როლსა და ძალადობის შესახებ ხალხის 
დამოკიდებულებებზე.  

მრგვალი მაგიდა – არაძალადობრივი 
გარემო ქალებისთვის 
ასოციაცია თანხმობამ  მცხეთა–მთიანეთისა 
და შიდა ქართლის რეგიონებში გამართა 
მრგვალი მაგიდა. შეხვედრის თემა გახლდათ 

„ოჯახში ძალადობა – მიმდინარე სიტუაციის 

ანალიზი, რეაგირება და პრევენცია“. 
შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი 
ხელისუფლების   (გამგეობა და  საკრებულო), 
სოციალური დაცვის სააგენტოს, შსს-ს, 

and to change the behavior of actors, which 

lead to tragic consequences. Such methodolo-

gy allows audience to feel problem personally 

and to find creative ways out. These perfor-

mances and discussion around them showed 

that even one person have the ability to change 

the situation for better and made the partici-

pants to think about their social roles and atti-

tudes toward violence in real life.  

Round Table - Women Free From Violence 
IDP Women Association “Consent” organized a 
round tables in cooperation with the State Repre-
sentative-Governor’s administration of  Mtskheta-
Mtianeti  and Shida kartli regions..  The topic of the 
meetings was “Domestic Violence – an analysis of 
the current situation, reaction and prevention”.  The 
Round Tables were attended by representatives of 
local authorities, SSA, Police, Mass media, local 
NGOs,  EUMM and beneficiaries. The invited ex-

“First of all, I want to thank you for choosing 

the Bazaleti and Saguramo communities, be-

cause this project is very important for kids to 

raise their awareness in domestic violence is-

sue. One day they will grow up and come to 

the moment where they decide to get married. 

Then they have to be ready and know their 

rights. Our municipality will always support pro-

jects like this, which give our next generations 

the possibility to improve themselves.” 

Tina Tsotskhalashvili 
Dusheti municipality representative 

„პირველ რიგში, დიდი მადლობა პროექტში 
მონაწილეობის მისაღებად ბაზალეთის და 
საგურამოს დასახლებების შერჩევისთვის, 

რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია 
ბავშვებისთვის ოჯახში ძალადობის თემის 

გასაცნობად. როცა გაიზრდებიან და დადგებიან 
იმ მომენტის წინაშე, როცა უნდა გააკეთონ 

არჩევანი ქორწინებასთან დაკავშირებით, მზად 
უნდა იყვნენ და იცოდნენ საკუთარი უფლებების 

შესახებ. ჩვენი მუნიციპალიტეტი ყოველთვის 
დაუჭერს მხარს მსგავს პროექტებს, რომელიც 

მომავალ თაობას აძლევს საკუთარი 
შესაძლებლობების გაძლიერების საშუალებას.“ 

თინა ცოცხალაშვილი  
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

თანაშემწე  
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მასმედიის, ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების,  ევროკავშირის 
სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები 
და ბენეფიციარები.  მრგვალი მაგიდის 
მოწვეული ექსპერტები გახლდათ - სახალხო 
დამცველის აპარატის გენდერული 
თანასწორობის დეპარტამენტის 
წარმომადგენელი, ქ-ნი სოფიო რუსეცკი და 
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის 
წარმომადგენელი - ბატონი მამუკა 
გაჩეჩილაძე.  
მრგვალ მაგიდაზე მოხდა პროექტის 
მიმდინარეობის და შედეგების პრეზენტაცია, 
განხილულ იქნა ოჯახში ძალადობის 
მიმართულებით არსებული სიტუაცია. 
მონაწილეებმა ისაუბრეს თავიანთ 
გამოცდილებებზე და რეკომენდაციებიც 
შემოგვთავაზეს.  

მრგვალი მაგიდების რეკომენდაციები: 

 მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს 
ძალადობის პრევენციისთვის 
დაფინანსებას და ძალისხმევას: 
ძალადობის პრევენციაზე გაწეული 
ხარჯები 8-ჯერ ეკონომიურია, ვიდრე 
რეაბილიტაციაზე.  

 მეტი ყურადღებაა საჭირო მისაქცევი 
ეთნიკურად შერეულ ოჯახებზე: დევნილებს 
შორის ბევრი ოჯახია, სადაც ქალი სხვა 
ეთნოსის წარმომადგენელია-მისი მამა, 
ძმები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 
ცხოვრობენ, რის გამოც მას არ აქვს 
ოჯახის მხარდაჭერა მეუღლის მხრიდან 
ძალადობის შემთხვევაში. ამგვარი 
შემთხვევებით უნდა ინტერესდებოდნენ 
სახელმწიფო და არასამთავრობო 
სექტორი. 

 უაღრესად მნიშვნელოვანია განათლების 
მიღება გააგრძელონ მოსწავლეებმა 
სკოლებში, განსაკუთრებით ადრეული 
ქორწინების თავიდან ასაცილებლად (70% 
არასრულწლოვანი ფეხმძიმე გოგონები 
იღუპებიან მშობიარობისას).  

 მიუხედავად პარლამენტის 
გადაწყვეტილებისა ჰყავდეთ გენდერული 
მრჩევლები ადგილობრივ 
ხელისუფლებებში, ეს პოზიციები კვლავ არ 
არსებობს, რაც ასუსტებს ადგილობრივი 
ხელისუფლების შესაძლებლობებს. 

 მას-მედია მეტად უნდა იყოს ჩართული. 
 საჭიროა გადამზადდეს პოლიცია, 

სოციალური მუშაკები და სკოლის 
პედაგოგები ერთად, რომ პრობლემის 
დანახვა და მათზე მუშაობა მეტად 
ხარისხიანი იყოს.  

perts of the meeting   Ms. Sophio Rusetski of the 
Department of Gender Equality of the public De-
fender’s Office of Georgia and Mr. Mamuka Ga-
chechiladze from  Women’s Information Center – 
informed the participants about current situation 
with Law  on Domestic violence, achievements and 
problems. The project activities and findings were 
presented at the Round Table, legal aspects and 
the implementation of a Law on domestic violence 
were discussed, as well as how to unite efforts to 
decrease violence against women. By the end of 
the discussion participants worked on recommen-
dations.  

Recommendations from Round Tables: 

 More attentions, funding and efforts for preven-
tion of violence: 1 $ spent on prevention, econo-
mize 8 $ which are needy for rehabilitation 

 More attention and support to ethnically mixed 
families: among IDPs are many families, where 
women is of different ethnic – her father, broth-
ers stayed on occupied territory, and she has no 
protection from her family in case of violence 
from the spouse. Such cases should be in atten-
tion of state and NGOs.  

 Extremely important is to continue education in 
schools, especially for prevention of early mar-
riages (70% of underage girls when pregnant, 
die during the birth delivery). 

 Regardless of decision of Parliament to have 
gender focal points in local municipalities, these 
positions still do not exist which makes weaker 
possibilities of local government. 

 Mass-media should be more involved.  

 It is necessary to train police, social workers 
and teachers so that work on domestic vio-
lence will be more effective. 
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საქართველო, 0119, თბილისი, 

თამარ მეფის გამზ. 20 

(+995-32) 234-49-82 

admin@idpwa.org.ge 
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თუ თქვენ გახდით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ან ფლობთ ინფორმაციას ოჯახში 
ძალადობის თაობაზე, თხოვთ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ საკონტაქტო მონაცემებზე: 

112 
ერთიანი საგანგებო ნომერი 24/7 საათის განმავლობაში 

 
სპეციალურად დატრენინგებული ოპერატორების დახმარებით პოლიცია 

მოახდენს დროულ და ოპერატიულ რეაგირებას შემოსულ ინფორმაციაზე. 

მოქალაქეთათვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის მიზნით ფუნქციონირებს 
ცხელი ხაზი: 

116 006 

If you are a victim of domestic violence or have relevant information, please  

contact us at the following number: 

112 
free hot line 24/7 

With the help of trained operators police will make timely and efficient response to  

incoming information.  

The hotline for the consultation service is: 

116 006 


