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ძალადობის
მსხვერპლს იცავს
„საქართველოს
კანონი
ქალთა მიმართ
ძალადობის ან/და
ოჯახში ძალადობის
აღკვეთის, ძალადობის
მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ“
l ეს კანონი საქართველოს პარლამენტმა
მიიღო 2006 წლის 25 მაისს. მისი თავ
დაპირველი სახელწოდება იყო კანონი
„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახ
ში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ“
l ეს კანონი განსაზღვრავს საზოგადოებრივ
თუ პირად ცხოვრებაში ქალთა მიმართ
ძალადობისათვის ან/და ოჯახში ძალა
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დობისათვის დამახასიათებელ ქმედებათა
ერთობლიობას, ძალადობის გამოვლენისა
და აღკვეთის სამართლებრივ და ორგანი
ზაციულ საფუძვლებს, აგრეთვე მსხვერ
პლთა სოციალური და სამართლებრივი
დაცვისა და დახმარების გარანტიებს.
l ეს კანონი, ამ კანონით დადგენილ თავი
სებურებათა გათვალისწინებით, ვრცელ
დება ასევე იმ ურთიერთობებზე, რომლე
ბითაც ირღვევა არასრულწლოვნის კონ
სტიტუციური უფლებები და თავისუფლე
ბები უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური,
ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუა
ლური ძალადობით ან იძულებით.
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რას გულისხმობს
ოჯახში ძალადობა

?

ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი
წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლე
ბებისა და თავისუფლების დარღვევას უგუ
ლებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგი
ური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით
ან იძულებით.

რა არის ქალთა
მიმართ ძალადობა

?

ქალთა მიმართ ძალადობა გულისხმობს სა
ზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში ქალე
ბის მიმართ გენდერული ნიშნით ჩადენილი
ძალადობისათვის დამახასიათებელ ყველა
ქმედებას, რომელთაც შედეგად მოჰყვება ან
შეიძლება მოჰყვეს ქალებისთვის ფიზიკური,
ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ტანჯვის ან
ეკონომიკური ზიანის მიყენება, მათ შორის,
ასეთი ქმედებების ჩადენის მუქარა, ქალების
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იძულება ან მათთვის თავისუფლების თვით
ნებური აღკვეთა.

ვინ ითვლება
ოჯახის წევრად

?

საქართველოს სისხლის სამართლის კო
დექსის მიზნებისთვის ოჯახის წევრად ით
ვლება: დედა, მამა, პაპა, ბებია, მეუღლე,
შვილი (გერი), ნაშვილები, მინდობით აღ
საზრდელი, მშვილებელი, მშვილებლის მე
უღლე, მინდობით აღმზრდელი (დედობილი,
მამობილი), შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლის
მშობელი, სიძე, რძალი, ყოფილი მეუღლე,
არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყო
ფი პირი და მისი ოჯახის წევრი, მეურვე,
მზრუნველი, მხარდამჭერი, აგრეთვე ნების
მიერი სხვა პირები, რომლებიც მუდმივად
ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მე
ურნეობას.
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?

ძალადობის
რა ფორმები არსებობს

 ფიზიკური ძალადობა:
ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება,
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ან სხვა
ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ფიზი
კურ ტკივილს ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის
მდგომარეობასთან დაკავშირებული მო
თხოვნების დაუკმაყოფილებლობა, რაც იწ
ვევს ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის დაზია
ნებას ან სიკვდილს;
 ფსიქოლოგიური ძალადობა:
შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა
ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც ადამია
ნის პატივისა და ღირსების შელახვას იწვევს;
 ეკონომიკური ძალადობა:
ქმედება, რომელიც იწვევს საკვებით, სა
ცხოვრებელი და ნორმალური განვითარების
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სხვა პირობებით უზრუნველყოფის, საკუთ
რებისა და შრომის უფლებების განხორციე
ლების, აგრეთვე თანასაკუთრებაში არსებუ
ლი ქონებით სარგებლობისა და კუთვნილი
წილის განკარგვის უფლებით შეზღუდვას;
 სექსუალური ძალადობა:
სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადო
ბის მუქარით ან მსხვერპლის უმწეობის გა
მოყენებით; სქესობრივი კავშირი ან სექსუ
ალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან
გარყვნილი ქმედება არასრულწლოვნის მი
მართ;
 იძულება:
ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური
იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს
მოქმედება, რომლის განხორციელება, ან
რომლისგან თავის შეკავება, მისი უფლე
ბაა, ან საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი
ნება-სურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმე
დება.
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 უგულებელყოფა:
მშობლის ან/და კანონიერი წარმომადგენ
ლის მიერ ბავშვის ფიზიკური, ფსიქოლოგი
ური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა,
საბაზისო განათლების უფლების შეზღუდ
ვა, საფრთხისაგან დაუცველობა, დაბადების
რეგისტრაციის, სამედიცინო და სხვა მომსა
ხურებით სარგებლობისათვის აუცილებელი
მოქმედებების განუხორციელებლობა მაშინ,
როდესაც მშობელს ან/და კანონიერ წარმო
მადგენელს აქვს სათანადო ინფორმაცია, შე
საძლებლობა და ხელიც მიუწვდება შესაბა
მის მომსახურებაზე.

ვინ ითვლება
მსხვერპლად

?

მსხვერპლი არის ქალი, აგრეთვე ოჯახის ნე
ბისმიერი წევრი, რომელთა კონსტიტუციუ
რი უფლებები და თავისუფლებები დაირღვა
უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსი
ქოლოგიური, ეკონომიკური ან სექსუალური
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ძალადობით ან იძულებით და რომლებსაც
მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა სა
ქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორ
განომ ან/და გენდერული თანასწორობის,
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძა
ლადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათა
შორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მი
მართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა
ჯგუფმა (შემდგომ − მსხვერპლის იდენტი
ფიცირების ჯგუფი). მსხვერპლად მიიჩნევა
აგრეთვე არასრულწლოვანი, რომლის კანო
ნიერი ინტერესები უგულებელყოფილია და
რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განუსაზ
ღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამი
ნისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამარ
თლო ორგანომ ან/და მსხვერპლის იდენტი
ფიცირების ჯგუფმა. მსხვერპლად მიიჩნევა
აგრეთვე არასრულწლოვანი, რომელიც სა
მართლებრივი აქტის ან სამოქალაქო სამარ
თლებრივი გარიგების საფუძველზე ან მათ
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გარეშე ფაქტობრივად იმყოფება/ცხოვრობს
სხვა პასუხისმგებელ პირთან ან ნებისმიერ
სხვა პირთან, რომელმაც დაარღვია მისი
კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფ
ლებები უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური,
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომი
კური ძალადობით ან იძულებით, და რომე
ლიც მოძალადისგან სოციალურმა მუშაკმა
განაცალკევა. მსხვერპლად მიიჩნევა აგრეთ
ვე ბავშვი, რომელიც ძალადობის მოწმეა;
ოჯახში ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლი
არის პირი, რომელსაც მიაჩნია, რომ არის
მსხვერპლი და რომელიც მსხვერპლის სტა
ტუსის განსაზღვრის მიზნით შესაბამის სამ
სახურს/ორგანოს/მსხვერპლის იდენტიფიცი
რების ჯგუფს მიმართავს.

ვინ ითვლება
მოძალადედ

?

ოჯახის წევრი, რომელიც არღვევს ოჯახის
სხვა წევრის კონსტიტუციურ უფლებებსა და
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თავისუფლებებს უგულებელყოფით ან/და
ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური
ან ეკონომიკური ძალადობით ან იძულებით.
მოძალადედ მიიჩნევა აგრეთვე ოჯახის წევ
რი ან ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც სა
ზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში ქალის
მიმართ გენდერული ნიშნით ახორციელებს
ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, სექსუალურ ან
ეკონომიკურ ძალადობას ან იძულებას. მო
ძალადედ მიიჩნევა აგრეთვე სხვა პასუხის
მგებელი პირი ან ნებისმიერი სხვა პირი, რო
მელიც არღვევს სამართლებრივი აქტის ან
სამოქალაქო სამართლებრივი გარიგების სა
ფუძველზე ან მათ გარეშე მასთან ფაქტობ
რივად მყოფი/მცხოვრები არასრულწლოვნის
კონსტიტუციურ უფლებებსა და თავისუფ
ლებებს უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური,
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომი
კური ძალადობით ან იძულებით.
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ვის ეკისრება ვალდებულება
და ვის აქვს შესაბამისი
ორგანოებისათვის ძალადობის
ფაქტის შეტყობინების უფლება

?

ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძა
ლადობის შემთხვევის გამოვლენას და მასზე
შესაბამის რეაგირებას უზრუნველყოფენ სა
მართალდამცავი ორგანოები და სასამართლო
ორგანოები, აგრეთვე ამ კანონით დადგენილი
წესით − მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუ
ფი. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის ფაქტის პირველადი იდენტიფიკა
ციის და მასზე რეაგირების მიზნით შესაბამი
სი ორგანოებისადმი მიმართვის ვალდებულე
ბა აკისრიათ სამედიცინო დაწესებულებების,
არასრულწლოვანთა შემთხვევაში − აგრეთვე
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო და
წესებულებების, საჯარო სამართლის იური
დიული პირის − სოციალური მომსახურების
სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის
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ორგანოს უფლებამოსილ თანამშრომლებს და
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალის
წინებულ სხვა სუბიექტებს.

ვის აქვს ქალთა მიმართ ან/და
ოჯახში ძალადობის
შემთხვევაში
სასამართლოსთვის
მიმართვის უფლება

?

ძალადობის შემთხვევაში სასამართლოსთვის
მიმართვის უფლება აქვს: მსხვერპლს/სავა
რაუდო მსხვერპლს და მისი ოჯახის წევრს,
ხოლო არასრულწლოვნის მიმართ ძალადო
ბის შემთხვევაში – აგრეთვე მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს. ასევე, ქალთა მი
მართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის
შემთხვევაში სასამართლოსათვის მხოლოდ
მსხვერპლის თანხმობით მიმართვის უფლება
აქვს პირს, რომელიც მსხვერპლს სამედიცი
ნო, იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ დახმარებას
უწევს.
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რა სახის სისხლის სამართლებრივი
მექანიზმები გამოიყენება
ქალთა მიმართ ან/და
ოჯახში ძალადობის
გამოვლენისა და
აღკვეთის მიზნით

?

სისხლის სამართლებრივი მექანიზმები გა
მოიყენება შემთხვევებში, რომლებიც შეიცა
ვენ სისხლის სამართლის დანაშაულის ისეთ
ნიშნებს, როგორიცაა: განზრახ მკვლელობა,
სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანება; გაუპა
ტიურება; თავისუფლების უკანონო აღკვე
თა; ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა, რომელ
მაც გამოიწვია ჯანმრთელობის სერიოზული
მოშლა ან შრომისუნარიანობის მნიშვნელო
ვანი დაქვეითება ან დაკარგვა და სხვა ამ
გვარი; ასევე განსაზღვრულია სისხლის სა
მართლებრივი პასუხისმგებლობა დამცავი
ან შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინე
ბული მოთხოვნების ან/და პირობების შეუს
რულებლობისათვის.
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რა სახის სამოქალაქო
სამართლებრივი მექანიზმები
გამოიყენება ქალთა მიმართ
ან/და ოჯახში ძალადობის
გამოვლენისა და
აღკვეთის მიზნით

?

ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის დროს
მსხვერპლს შეუძლია ისარგებლოს სამოქალაქო
სამართლებრივი მექანიზმებით და მოითხოვოს
ძალადობის შედეგად მოძალადის მიერ მსხვერ
პლისთვის მიყენებული მატერიალური და არა
მატერიალური ზიანის ანაზღაურება.

რა სპეციფიკური
ღონისძიებები გამოიყენება
ქალთა მიმართ ან/და
ოჯახში ძალადობისაგან
არასრულწლოვნის დასაცავად

?

არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის კვა
ლის არსებობისას სასამართლო უფლებამო
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სილია დროებითი ღონისძიების სახით მო
ძალადე მშობლისაგან/მშობლებისაგან არასრულწლოვანი განაცალკევოს. არასრულ
წლოვნის წარმომადგენლის უფლების სა
კითხის განხილვისას გათვალისწინებული
უნდა იქნეს ის გარემოება, რომ მოძალადე
მშობლისათვის წარმომადგენლის უფლების
დატოვება საზიანოა არასრულწლოვნის ინ
ტერესებისათვის. დაუშვებელია მშობლე
ბისათვის არასრულწლოვანზე ერთობლივი
მეურვეობის დატოვება, თუ არსებობს მის
მიმართ ერთ-ერთი მშობლის მხრიდან ძალა
დობის საფუძვლიანი ვარაუდი.
არასრულწლოვანს 14 წლის ასაკიდან უფ
ლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს თავი
სი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების
დასაცავად. ამ შემთხვევაში სასამართლო
ნიშნავს საპროცესო წარმომადგენელს და გა
ნიხილავს საქმეს. არასრულწლოვან მოსარ
ჩელეს უფლება აქვს, არ დაეთანხმოს თავის
საპროცესო წარმომადგენელს და თვითონ
დაიცვას თავი.
არასრულწლოვნის (ბავშვის) მიმართ ოჯახში
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ძალადობის ფაქტის გამოვლენის (პირველა
დი იდენტიფიკაციის) და მასზე რეაგირების
მიზნით შესაბამისი ორგანოებისათვის მიმარ
თვის ვალდებულება აკისრიათ: სამედიცინო
დაწესებულებას, სასწავლო და სააღმზრდე
ლო დაწესებულებებს, საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს − სოციალური მომსახუ
რების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნ
ველობის ორგანოს და მათ უფლებამოსილ
თანამშრომლებს, აგრეთვე საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ბავ
შვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირე
ბის) პროცედურებში ჩართულ სხვა შესაბა
მის დაწესებულებებს და მათ უფლებამოსილ
თანამშრომლებს.

მოძალადისაგან
მსხვერპლის
განრიდების რა
საშუალებები არსებობს

?

ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლთათვის სახელმწიფოს მიერ უზ
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რუნველყოფილია სახელმწიფო თავშესაფა
რი, სადაც ხდება მსხვერპლის ფსიქოლოგი
ურ–სოციალური რეაბილიტაცია, იურიდიუ
ლი და სამედიცინო დახმარება.
არსებობს კრიზისული ცენტრი – ოჯახ
ში ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლთა და
მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგი
ლი, რომელიც ემსახურება ფსიქოლოგიურ–
სოციალურ რეაბილიტაციას, პირველად და
გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებასა და
სამართლებრივ დახმარებას.
ასევე შესაძლებელია მსხვერპლის საცხოვ
რებელ ადგილზე დროებით დარჩენა და მო
ძალადის განრიდება ამ საცხოვრებლისგან
იმ შემთხვევაშიც, როდესაც საცხოვრებელი
მოძალადის საკუთრებაა.

რა არის
დამცავი ორდერი

?

დამცავი ორდერი არის პირველი ინსტანციის
სასამართლოს (მოსამართლის) მიერ ადმი
ნისტრაციული სამართალწარმოების წესით
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გამოცემული აქტი, რომლითაც, ოჯახში ძა
ლადობის შემთხვევაში, განისაზღვრება ძა
ლადობის მსხვერპლთა დაცვის დროებითი
ღონისძიებები. ძალადობის ჩამდენი პირის
მიმართ სისხლის სამართლებრივი მექანიზ
მების გამოყენება არ აფერხებს მსხვერპლის
დაცვის უზრუნველსაყოფად დამცავი ორდე
რის გამოცემას.

რა არის
შემაკავებელი ორდერი

?

შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის უფ
ლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამო
ცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლის დაც
ვის დროებითი ღონისძიებები და რომელიც
ამოქმედდება გამოცემისთანავე. იგი 24 სა
ათის განმავლობაში ეგზავნება/ჰბარდება
მსხვერპლსა და მოძალადეს, ხოლო შემაკავე
ბელი ორდერის ერთი ეგზემპლარი რჩება მის
გამომცემ ორგანოში.
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რა განსხვავებაა შემაკავებელ
და დამცავ ორდერებს შორის

?

შემაკავებელ ორდერს გამოსცემს პოლიცი
ის თანამშრომელი, უშუალოდ ფაქტზე რე
აგირების დროს (კონკრეტული ძალადობის
ფაქტის დროს პოლიციის გამოძახებისას) და
იგი დაუყოვნებლივ შედის ძალაში. შემაკავე
ბელი ორდერის ასლი, ასევე დაუყოვნებლივ
ეგზავნება: საქართველოს შინაგან საქმე
თა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს
შესაბამის საუბნო სამსახურს მსხვერპლის
საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, შემა
კავებელი ორდერით გათვალისწინებული
მოთხოვნებისა და ვალდებულებების დარ
ღვევაზე რეაგირების მიზნით, საინფორმა
ციო-ანალიტიკურ დეპარტამენტს, შესაბამი
სი ინფორმაციის სათანადო ელექტრონულ
მონაცემთა ბაზაში აღრიცხვის, სამართალ
დარღვევებზე სწრაფი და ეფექტიანი რეა
გირებისა და სტატისტიკური მონაცემების
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წარმოების მიზნით და საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს – საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების საა
გენტოს, თუ შემაკავებელი ორდერი იარაღ
თან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხება; ასე
ვე მეურვეობისა და მზრუნველობის შესაბა
მის ადგილობრივ ორგანოს, თუ შემაკავებე
ლი ორდერით გათვალისწინებული საკითხი
არასრულწლოვანს შეეხება. მსხვერპლმა ან
მოძალადემ შემაკავებელი ორდერი შეიძლე
ბა გაასაჩივროს მისთვის ამ ორდერის გადა
ცემიდან/ჩაბარებიდან 3 დღის ვადაში.
დამცავ ორდერს გამოსცემს სასამართლო
და ამისათვის საჭიროა სასამართლოსათ
ვის განცხადებით მიმართვა. სასამართლო,
უფლებამოსილი პირის განცხადების მიღე
ბიდან, 10 დღის ვადაში განიხილავს და გა
დაწყვეტილებას იღებს დამცავი ორდერის
გამოცემის, გაუქმების, მოქმედების გაგრძე
ლების ან გამოცემაზე უარის თქმის შესახებ.
კანონის
თანახმად,
დამცავი
ორდე
რის გამოცემის მოთხოვნის უფლება აქვს
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მსხვერპლს, აგრეთვე მისი ოჯახის წევრს ან
პირს, მსხვერპლის თანხმობით, რომელიც
მსხვერპლს სამედიცინო, იურიდიულ, ფსი
ქოლოგიურ დახმარებას უწევს. აღნიშნულის
თაობაზე ხსენებულმა პირებმა განცხადებით
უნდა მიმართონ სასამართლოს.

რა ვადით გამოიცემა
შემაკავებელი და
დამცავი ორდერები

?

შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა 1 თვემდე
ვადით.
დამცავი ორდერი გამოიცემა 6 თვემდე ვა
დით. მისი მოქმედების კონკრეტულ ვადას
განსაზღვრავს სასამართლო.
დამცავი ორდერის მოქმედების ვადის გაგ
რძელება შესაძლებელია ორდერის მოქმედე
ბის პერიოდში და დამატებით – არა უმეტეს
3 თვი
სა, თუ არ
სე
ბობს საფ
რთხე მსხვერ
პლის ან ოჯახის სხვა წევრის მიმართ.
მხარეთა შერიგებისას მათ მიერ სასამართლო
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სათვის/პოლიციის უფლებამოსილი თანამ
შრომლისათვის ერთობლივი მიმართვის საფუძ
ველზე დამცავი და შემაკავებელი ორდერების
მოქმედება შეიძლება გაუქმდეს მოსამართლის/
პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომლის შე
საბამისი გადაწყვეტილებით, საქმის გარემოე
ბების ყოველმხრივი და სრულყოფილი შესწავ
ლის შედეგად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდე
საც ჯერ კიდევ არსებობს მსხვერპლის ან მისი
ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობის ჩადე
ნის საფრთხე, აგრეთვე თუ მსხვერპლისა და
მოძალადის შერიგება არ აფერხებს დამცავი
და შემაკავებელი ორდერების გამოცემას და არ
იწვევს დამცავი და შემაკავებელი ორდერების
მოქმედების გაუქმებას, თუ ჯერ კიდევ არსე
ბობს მსხვერ
პლის ან მი
სი ოჯა
ხის სხვა წევ
რის მიმართ ძალადობის ჩადენის საფრთხე ან
ქალის მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძა
ლადობის ფაქტი ეწინააღმდეგება მსხვერპლის
ოჯახის სხვა წევრთა (განსაკუთრებით არას
რულწლოვნის) ინტერესებს.
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რა სახის დახმარებითა და
უფლებებით შეიძლება
ისარგებლოს მსხვერპლმა

?

• მიმართოს შესაბამის სახელმწიფო ორგა
ნოს დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის
გამოცემის მოთხოვნით, ხოლო გამოცე
მული დამცავი ან შემაკავებელი ორდერის
პირობების დარღვევისას − მასზე რეაგი
რების მოთხოვნით;
• მიმართოს შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში
ძალადობის ფაქტის სიმძიმის გათვალისწი
ნებით ან გამოცემული დამცავი და შემაკა
ვებელი ორდერების პირობების დარღვევის
შემთხვევაში, ქალთა მიმართ ძალადობის
ან/და ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და
აღკვეთისათვის
სისხლისსამართლებრივი
მექანიზმების გამოყენების მოთხოვნით;
• მიმართოს შესაბამის სასამართლო ორ
განოს ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და
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•

•

•

•

ოჯახში ძალადობის შედეგად მისთვის მი
ყენებული ზიანის მოძალადის მიერ ანაზ
ღაურების მოთხოვნით;
ისარგებლოს თავშესაფრით/კრიზისული
ცენტრით და იქ არსებული მომსახურე
ბით;
თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში გან
თავსებისას ისარგებლოს უფასო სამარ
თლებრივი კონსულტაციით, უფასო პირ
ველადი და გადაუდებელი სამედიცინო
მომსახურებით და ფსიქოლოგიური დახ
მარებით;
თავშესაფარში/კრიზისულ ცენტრში ყოფ
ნისას ისარგებლოს შრომითი ურთიერთო
ბის შეჩერების უფლებით. მისი შეჩერების
ვადა არ უნდა აღემატებოდეს წელიწადში
30 კალენდარულ დღეს;
მიმართოს შესაბამის სახელმწიფო ორგა
ნოს საქართველოში ყოფნისათვის დროე
ბითი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად,
თუ იგი უცხოელი ან მოქალაქეობის არ
მქონე პირია;
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• „იურიდიული დახმარების შესახებ“ სა
ქართველოს კანონით დადგენილი წესით
ისარგებლოს იურიდიული დახმარებით სა
ხელმწიფოს ხარჯზე.

რა უფლებები შეიძლება
შეეზღუდოს მოძალადეს
დამცავი ორდერის გამოცემით

?

• მსხვერპლთან ან მისი დაცვის ქვეშ მყოფ
პირთან მიახლოება;
• თანასაკუთრებაში არსებული ქონების
განკარგვა;
• არასრულწლოვანთან ურთიერთობა;
• იარაღის შეძენა, შეძენაზე ნებართვის მო
პოვება, მათ შორის სამსახურებრივი საშ
ტატო იარაღით სარგებლობის უფლება.
შესაძლოა, ორდერის გამოცემისას ერ
თდროულად დადგეს ყველა სახის შეზ
ღუდვა.
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როგორ ნაწილდება
მეუღლეთა თანასაკუთრება
განქორწინების შემდეგ

?

ქორწინების პერიოდში შეძენილი ქონება
განქორწინების შემთხვევაში მეუღლეებს შო
რის თანაბრად ნაწილდება. ეს წესი ძალაშია
იმის მიუხედავად, კონკრეტული ნივთი თუ
სხვა რამ ქმარმა შეიძინა თუ ცოლმა, ერთერთი მათგანი მუშაობს თუ ორივე და ა.შ.
არსებობს ერთადერთი გამონაკლისი - თანა
საკუთრებაში არ შედის მხოლოდ ერთ-ერთი
მეუღლის მიერ მემკვიდრეობით ან ჩუქების
შედეგად მიღებული ქონება.
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საჭ ირ ო ნომრ ებ ი:

112

გადაუდებელი დახმარების
ერთიანი ნომერი

116 006
1481

ოჯახში ძალადობის
ცხელი ხაზი

სახალხო დამცველის
ცხელი ხაზი

(431) 27 13 68
არასამთავრობო ორგანიზაცია
კულტურულ-ჰუმანიტარული
ფონდი „სოხუმი“
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ფონდი „სოხუმის“
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრები
და მობილიზატორები:
ქუთაისის
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
ლელა შენგელია 579 93 28 28
წყალტუბოს
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
ზაირა კოპალიანი - 597 54 92 92
ხონის
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
ილონა ნაჭყებია - 579 70 84 84
მაია მანდარია 571 85 42 42
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თერჯოლის
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
რუსუდან კოვზირიძე - 571 50 47 27
ლანჩხუთის
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
ნონა მურვანიძე - 571 59 29 92
ოზურგეთის
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
ლელა ნაცვალაძე - 568 18 34 20
ფახულანის
(წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი)
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
მარიკა მეგრელიძე - 571 23 13 37
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ფოთის
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
ნელი უნგიაძე - 597 89 25 25
იამზე გორგოტაძე - 571 50 70 97
სენაკის
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
დინა გეორგაძე - 571 85 39 39
ვერონიკა ქობალია - 579 27 94 94
ხურჩა/კოკის
(ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი)
ქალთა მხარდაჭერის ცენტრი
დალილა ჩიქავა - 574 96 27 27
ნონა ბუკია-თორია - 571 76 48 48
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dhwtklt,f eafcjl
lfb,tzlf uthvfybbc mhbcnbfyekb ufydbsfht,bc cfvcf[ehbc (EED) abyfycehb v[fhlfzthbs

reknehek-/evfybnfhekb ajylb @cj[evb#

vbcfvfhsb| m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6
ntk| 7 29 02 afmcb| 7 13 68
tkajcnf| woman@fundsokhumi.ge
dt,udthlb|vbcfvfhsb|
www.fundsokhumi.ge
m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6
ntk| 27 13 68
tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

lfb,tzlf igc @v<v-gjkbuhfaib#
m+ mesfbcb= othtskbc 186
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