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ძი რი თა დი შე დე გე ბი

ქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგსტამბოლისკონვენციისმე-16მუხლიწევრი
სახელმწიფოებისთვისაწესებსმოთხოვნასდაავალდებულებსმათ,განახორციელონ
ინვესტირებაოჯახშიმოძალადეპირებისადმიმიმართულპროგრამებში.პროგრამე-
ბიუნდაფოკუსირდებოდესმოძალადისმიერარაძალადობრივიქცევისდასწავლაზე,
რაც სამომავლოდ გამოიწვევს ძალადობრივი ქცევის სტრუქტურის ცვლილებას და
მნიშვნელოვანზეგავლენასმოახდენსძალადობისპრევენციაზე.

საქართველოშიარსებულიპრაქტიკით,მოძალადეებთანმუშაობაიწყებამხოლოდ
პენიტენციურ სისტემაში მათი მსჯავრდებულების ან პრობაციონერების სახით
მოხვედრის შემდეგ. 2018-2019 წლებში, ესპანური მოდელის საფუძველზე, არასა-
პატიმროსასჯელთააღსრულებისადაპრობაციისეროვნულისააგენტოსსისტემი-
სადაპენიტენციურისისტემისთვისამოქმედდაერთობლივი„მოძალადეთაქცევის
კორექციის პროგრამა“, რომლის გავლის ვალდებულება ეკისრებოდა საქართვე-
ლოსსისხლისსამართლისკოდექსის168პრიმამუხლითოჯახშიძალადობისბრალ-
დებითყველამსჯავრდებულს.აღნიშნულიპროგრამამიმართულიიყომოძალადის
მხრიდან ძალადობრივი ქცევების გაცნობიერებასა და დაძლევაზე, ახალი უნარ-
ჩვევების შეძენასა და კონფლიქტების მართვაზე. თუმცა აღნიშნული პრაქტიკაც,
სახალხოდამცველის2019წლისანგარიშისთანახმად,საკმაოდფრაგმენტულიაღ-
მოჩნდა.ასევეარმომხდარაძალადობრივიქცევისმართვისპროგრამისეფექტია-
ნობისშეფასება1.

მსოფლიოშიარსებულიგამოცდილებისგაანალიზებისას,საუკეთესოპრაქტიკამიუ-
თითებს, რომ მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამების განვითარება მხოლოდ
ერთი მიმართულებით არ არის საკმარისი ძალადობრივი გარემოს შეცვლისთვის,
მაგ.,შოტლანდიაშიპროგრამამოიცავსერთდროულადსამურთიერთდაკავშირებულ
კომპონენტს - მოძალადის, მსხვერპლის და ბავშვის კომპონენტებს. ავსტრალიური
მოდელიგულისხმობსსხვადასხვაუწყებისკოორდინირებულმუშაობასდაადრეულ
ეტაპზე მოძალადეების პროგრამაში ჩართვის მოტივაციის გაზრდას. ესპანური გა-
მოცდილებამიმართულიაპენიტენციურდაპრობაციისდაწესებულებებზედაძალა-
დობისფაქტების მონაცემთაბაზისშექმნაზე. პოლონურიგამოცდილება ეყრდნობა
მუნიციპალიტეტებისროლისგაძლიერებას,პროგრამისგაფართოებისდაბენეფიცი-
არებისნებაყოფლობითმოზიდვისმიზნით.ქართულრეალობაშიშეიძლებამაგ.,ერ-
თგვარ„ჩარჩოდ“გამოვიყენოთმედიატორისროლი,რომელიცკრიზისულოჯახებ-
თანიწყებსმუშაობასკონფლიქტისდროს(სასამართლოდავისშემთხვევაში)დასხვა-
დასხვატექნიკისგამოყენებით„ირიბიგზით“მიჰყავსმედიაციისმხარეებიპრობლე-
მისგაცნობიერებამდე.

1  სახალხო დამცველის ანგარიში, 2019, გვ.196, ხელმისაწვდომია -
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf 
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მონიტორინგისანგარიშმაგამოავლინა,რომოჯახურიძალადობისგამომწვევიმიზე-
ზები,ძირითადად,დაიყვანებასამმახასიათებელზე:ეკონომიკური,ფსიქოლოგიური
დასოციო-კულტურული,რომლებიცმოიცავსტრავმულგამოცდილებას,გაბატონე-
ბულსტერეოტიპებს,დაბალეკონომიკურშესაძლებლობას,ნივთიერებასადააზარ-
ტულთამაშზედამოკიდებულებასდაა.შ.კვლევამაჩვენა,რომმოსახლეობამოძალა-
დისქცევისშეცვლისშესაძლებლობასუფროპოზიტიურადაღიქვამს,რადგანმისი
ქცევა დასწავლილია და დაკავშირებულია ფსიქო-სოციო-კულტურულ ფაქტორებ-
თან (კოგნიტურ-ბიჰევიორულიმიდგომა).შესაბამისად,მკაფიოდხედავენადრეულ
ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის განვითარების საჭიროებასაც.
მოძალადისქცევისშეცვლისთვისყველაზემნიშვნელოვანიღონისძიებებიპროგრა-
მაშიფსიქოლოგისდაადიქციის (დამოკიდებულების) სპეციალისტისჩართულობაა.
თუმცამოსახლეობისმზაობამოძალადისქცევისკორექციისპროგრამის„მისაღე-
ბად“სუსტია, მიუხედავადიმისა,რომკარგადაცნობიერებენ ძალადობის მსხვერ-
პლისუსაფრთხოებისურთიერთკავშირსქცევისკორექციისპროგრამაშიმოძალა-
დისჩართვასთან.აღნიშნულიაიხსნებაისევინფორმაციისნაკლებობით,შესაბამისი
პოლიტიკისარარსებობითდაგამყარებულიასტერეოტიპებით.შესაბამისად,პროგ-
რამაშიმოძალადეებისმხოლოდნებაყოფლობითიჩართვავერიქნებაპრიორიტეტუ-
ლი,მანდატორულიანკომბინირებულიმიდგომისგარეშე,პროგრამისსაწყისეტაპ-
ზემაინც.

კვლევაშიგამოიკვეთაგანსხვავებულიმოსაზრებები,თუროგორიუნდაიყოსთავად
ქცევისკორექციისპროგრამა-განსაკუთრებითხაზგასმულიაფსიქოლოგისდასოცი-
ალურიმუშაკის,ასევეჯგუფურიდაინდივიდუალურიდაოჯახურითერაპიისპოზი-
ტიურიროლი.

კვლევის მონაცემების მიხედვით, არაიდენტიფიცირებული მოძალადეების პროგრა-
მაში ადრეულ ეტაპზე ჩართვის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანიაცნობიერების
ამაღლებისკამპანიისწარმოებასხვადასხვამიმართულებით,მათშორის,საზოგადო-
ებრივიაზრისფორმირებისთვისმოსახლეობისმეტიინფორმირება;სკოლებში,ძალა-
დობისპრევენციისმიზნით,ბიჭებთან,განსაკუთრებით,ასოციალურბიჭებთანმუშა-
ობადაამპროცესშიფსიქოლოგისროლისგაძლიერება;ინტერესთაჯგუფთანაქტიუ-
რიკომუნიკაციადათანამშრომლობა.

პროგრამისწარმატებითგანხორციელებისთვის(ყველაეტაპზე,მონიტორინგისჩათ-
ვლით),როგორცსაერთაშორისოგამოცდილებადაწინამდებარეკვლევისმონაცემები
აჩვენებს, მნიშვნელოვანია მულტისექტორული თანამშრომლობა, რომელიც გულის-
ხმობსპროგრამისგანხორციელებასთანდაკავშირებულიღონისძიებებისდაფუნქცი-
ებისგადანაწილებასსხვადასხვასახელმწიფოდაარასამთავრობო/კერძოუწყებასშო-
რისმაგ.,სახელმწიფოს„ქოლგისქვეშ“არსებულიუწყებისან/დაშესაბამისიპროფე-
სიულიდაწესებულებისრესურსისგამოყენებით(აუთსორსინგი).

მოძალადისქცევისკორექციისპროგრამისეფექტიანობაგაიზრდება,თუიგიუფრო
მეტადიქნებამიმართულიპრევენციაზე,რაცგულისხმობს,მაგ.:არაიდენტიფიცირე-
ბულიმოძალადეებისგამოვლენასადაინტეგრირებასქცევისკორექციისპროგრამაში,
სკოლებშიძალადობრივიქცევისმქონემოზარდებთანმუშაობასდაა.შ.ესკიშესაძლე-
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ბელიაკრიზისულოჯახებთანმუშაობისგაძლიერებითდამოძალადისდამსხვერპლის
რეაბილიტაციისპროგრამებისერთობლივადამოქმედებით.

მონიტორინგისმიგნებებისსაფუძველზეშემუშავებულირეკომენდაციები მიმართუ-
ლია სხვადასხვა უწყებისადმი და მოიცავს: პანდემიის გათვალისწინებით, ადრეულ
ეტაპზე მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამის ონლაინ მოდულის დანერგვის
საჭიროებას; მუნიციპალიტეტების ბაზაზე შესაბამისი კრიზისული ცენტრების შექ-
მნისაუცილებლობას,რომელიცმულტიდისციპლინურიგუნდისმეშვეობითგანახორ-
ციელებს ადრეულ ეტაპზე მოძალადეებთან/პოტენციურ მოძალადეებთან მუშაობას;
პროგრამის გაფართოების და მოძალადეების ფართო კატეგორიის ინტეგრირების
მიზნით,ურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუმისგაფორმებისსაჭიროებასსხვა-
დასხვაუწყებასშორის;მონაცემთაერთიანიბაზისშექმნას;ცნობიერებისამაღლების
კამპანიისწარმოებასდახელშეწყობას;ადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექ-
ციისპროგრამისდახვეწას -სტრუქტურის,პროგრამისმოდულების,ბენეფიციარე-
ბისგანსაზღვრისკრიტერიუმის,სერვისისმიმწოდებელთაპროფესიულიგანვითარე-
ბისდაა.შ.კუთხით;რეფერირებისკრიტერიუმებისდარეფერირებისკოორდინაციის
მექანიზმებისგადახედვასდაა.შ.
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შე სა ვა ლი

ქალთამიმართძალადობადიდიხანიააღიარებულიაადამიანისუფლებებისდარღვე-
ვად (გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართდისკრიმინაციის ყველაფორმის აღმოფხ-
ვრისშესახებ-1979წ.)დამიჩნეულიამსოფლიოსერთ-ერთმთავარგამოწვევადსო-
ციალურიდა საზოგადოებრივიჯანდაცვისთვალსაზრისით (ჯანდაცვის მსოფლიო
ასამბლეა-1996წ.).ძალადობრივიურთიერთობებიყოველთვისგულისხმობსბალან-
სისდარღვევასძალაუფლებასადაკონტროლისმექანიზმებსშორის.ქალთამიმართ
ძალადობასგანიხილავენსამიმიმართულებით:ინდივიდუალური(ინდივიდისფსიქო-
ლოგია);ოჯახურიდასხვასახისურთიერთობები(მაგ.,სოციალიზაცია,აღზრდადა
ა.შ.)დასოციო-კულტურული(რომელიცდაკავშირებულიაძალაუფლებასთან)2.

ოჯახშიძალადობააღიარებულია,როგორცძალადობაოჯახისწევრისმიმართ,რომე-
ლიცატარებსიძულებით,მაკონტროლებელ,მუქარისხასიათს.აღნიშნულიპრობლემა
კომპლექსურიადაუმეტესად მიმართულია ქალებისადა ბავშვებისადმიდა ხშირად
არც კი მსჯელობენ მამაკაცების „როლზე“,რადგან მიჩნეულია,რომ სწორედ იგია
მოძალადე. ზოგიერთი მკვლევრის აზრით,ოჯახში ძალადობის საწინააღმდეგოღო-
ნისძიებებისმხოლოდქალებისმიმართგანხორციელებაარარისგამოსავალი,საჭი-
როამამაკაცებისჩართვადაგათვალისწინებასხვადასხვაინტერვენციაშიდაოჯახში
ძალადობისპრობლემისდამისიპრევენციისთუაღკვეთისღონიძიებებისხელახალი
გააზრებადაკონცეპტუალურადახალიმიდგომებისდანერგვა.3

ქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგსტამბოლისკონვენციისმე-16მუხლიწევრი
სახელმწიფოებისთვის აწესებს მოთხოვნასდა ავალდებულებს მათ, განახორციელონ
ინვესტირებაოჯახში მოძალადე პირებისადმი მიმართულ პროგრამებში4,5. როგორც
მკვლევრებიაღნიშნავენ,სტამბოლისკონვენციისპრინციპზედაფუძნებულიმოძალა-
დისქცევისკორექციისპროგრამებიუნდაფოკუსირდებოდესმოძალადისმიერარაძა-
ლადობრივიქცევისდასწავლაზე,რაცსამომავლოდგამოიწვევსძალადობრივიქცევის

2 Treatment Programs for Perpetrators of Domestic Violence: European and International Approaches Alessan-
dra Chiurazzi Caterina Arcidiacono Susana Helm Caterina Arcidiacono. NEW MALE STUDIES: AN INTERNA-
TIONAL JOURNAL ~ ISSN 1839-7816 ~ VOL. 4, ISSUE 3, 2015 PP. 5-22 © 2015 AUSTRALIAN INSTITUTE OF 
MALE HEALTH AND STUDIES გვ.7

3იქვე,გვ.6

4 პროგრამები ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის ჩამდენ პირთათვის: სტამბოლის
კონვენციის მე-16 მუხლი ევროპის საბჭოს კონვენციის - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობისწინააღმდეგბრძოლისადაპრევენციისშესახებნაშრომთაკრებული,ევროპისსაბჭო,2014
წლისსექტემბერი,დაბეჭდილიაევროპისსაბჭოში.გვ.6-8.ხელმისაწვდომია-
https://rm.coe.int/-16-/16808d24c3

5 EUROPEANPERPETRATORPROGRAMMES:ASURVEYONDAY-TO-DAYOUTCOMEMEASUREMENT.
Researchgate.OriolGinesCanales,HeinrichGeldschlager,DavidNax,AlvaroPonce.STUDIAHUMANISTYCZNE
AGH.Tom14/2•2015.p.34ხელმისაწვდომია-https://www.researchgate.net/publication/283805963
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სტრუქტურისცვლილებასდამნიშვნელოვანზეგავლენასმოახდენსძალადობისპრე-
ვენციაზე6.

მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებულ
პრობლემებს განაპირობებს მიდგომა,რომოჯახური ძალადობის საკითხი, ძირითა-
დად,დაკავშირებულიამსხვერპლთანდა,შესაბამისად,ინტერვენციებიდასაკანონ-
მდებლოინიციატივებიუნდაგანხორციელდესამმიმართულებით.შედეგადვიღებთ,
რომმაგ.,აღმოსავლეთევროპისრიგქვეყნებშიმოძალადისქცევისკორექციისპროგ-
რამებისარასაკმარისირაოდენობაა;ასევეაღინიშნებასისტემურიმიდგომისხარვე-
ზები(რაცდაკავშირებულიაინტერსექტორულდამულტისექტორულმუშაობასთან).

ამას გარდა, მსოფლიოში არსებული გამოცდილებაცხადყოფს,რომ მოძალადესთან
მუშაობა, შესაბამისი ქცევის კორექციის პროგრამების გამოყენებით, გაცილებით
ეფექტიანიაძალადობისსაწყისეტაპზე,ხოლომისიგამოყენებაგვიანეტაპზე(რეცი-
დივისდონეზე)მხოლოდ5%-ითამცირებსძალადობისშემთხვევებს.7

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა მუშაობის გაღრმავება ორი მიმართუ-
ლებით (რომელთა საბოლოოფოკუსი სასურველია იყოს მოძალადეებთან ადრეული
მუშაობის დაწყების კანონით დარეგულირებული პრაქტიკა): (i) საზოგადოებრივი
დისკურსისშეცვლა,რაცეფუძნება, პირველრიგში, საკანონმდებლოცვლილებების
განხორციელებასდაოჯახშიძალადობისწინააღმდეგეფექტიანიმუშაობისთვისანგა-
რიშვალდებული,კოორდინირებულისისტემებისშექმნას,რომელიცმოიცავსმოძალა-
დეებთანმუშაობას;(ii)მეტკონცენტრირებასმოძალადემამაკაცებზედაარამხოლოდ
მსხვერპლ ქალებზე; ასევე არამოძალადე მამაკაცებზე, რომლებმაც მეტი პასუხის-
მგებლობაუნდააიღონოჯახშიძალადობისწინააღმდეგბრძოლისმიმართულებით8.

წინამდებარედოკუმენტისმიზანიაადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციის
პროგრამებისდანერგვისსაკითხზედაინტერესებულპირთადამოკიდებულებისშეს-
წავლა,არსებულისაუკეთესოპრაქტიკისმიმოხილვადააღნიშნულითემისირგვლივ
აქტიურიდისკუსიებისწამოწყება,შესაბამისიპროგრამისსაკანონმდებლოდარეგუ-
ლირებისდაპრაქტიკაშიამოქმედებისხელშეწყობისმიზნით.

6იქვე,გვ.34

7  Eckhardt, Christopher I., ChristopherMurphy, Danielle Black, and Laura Suhr. “Intervention Programs for
PerpetratorsofIntimatePartnerViolence:ConclusionsfromAClinicalResearchPerspective.”Publichealthreports
121,no.4(2006):გვ.369-381;
Battererinterventionprogrammes:Ameta-analyticreviewofeffectiveness.EstherArias1,RamónArceFernández1,
Manuel VilariñoVázquez11Univ. Santiago de Compostela, Dep. Psicología Social, Básica yMetodología, España.
გვ.154,ხელმისაწვდომია-https://journals.copmadrid.org/pi/art/in2013a18.

8 WorkwithPerpetratorsofDomesticViolence inEasternEuropeanandBaltic countries/KatarzynaWojnicka.
August 2015, გვ. 42, ხელმისაწვდომია - https://www.researchgate.net/publication/280934295_Work_with_
Perpetrators_of_Domestic_Violence_in_Eastern_European_and_Baltic_countries
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მე თო დო ლო გია

გამოყენებულიარაოდენობრივიდათვისებრივიკვლევისმეთოდები:

თვისებრივიკვლევა:სამაგიდეკვლევა(desk research)სხვადასხვაქვეყნისმონაცემე-
ბისმიხედვით(კვლევები,ანგარიშები,სტატიები,დაა.შ.).9ჯგუფურიდისკუსიადა25
ჩაღრმავებულიინტერვიუ.ჩატარებისადგილები-ქუთაისი, ზუგდიდი,ხონი,წყალ-
ტუბო.ფოკუს-ჯგუფების შემადგენლობა: ქალები, მამაკაცები და შერეული ჯგუფი.
ჩაღრმავებულიინტერვიუებისშემადგენლობა:სოციალურიმუშაკი,სამოქალაქოსექ-
ტორისწარმომადგენლები,ქუთაისისკრიზისულიცენტრისდათავშესაფრისფსიქო-
ლოგი,თავშესაფრის ადმინისტრაციისწარმომადგენელი, საქართველოსსასჯელაღ-
სრულებისადაპრობაციისსამინისტროსარასაპატიმროსასჯელთააღსრულებისადა
პრობაციისეროვნულისააგენტოსწარმომადგენლები,მსჯავრდებულიმოძალადეები,
ძალადობისმსხვერპლები,შსს-სწარმომადგენლები,ექსპერტები.

რაოდენობრივიკვლევა:სულგამოკითხულია582რესპონდენტი10რეგიონში:

ცხრილი#1

№ ქალაქი რესპონდენტებისრაოდენობა

1. ვანი 51

2. ბაღდათი 52

3. სენაკი 50

4. ტყიბული 57

5. სამტრედია 117

6. თერჯოლა 52

7. ჩოხატაური 51

8. ქობულეთი 47

9. წალენჯიხა 51

10. ზუგდიდი 54



9

 
სა კი თხის კონ ტექ სტი

ევროპის ქვეყნებში მოძალადესთან მუშაობის პრინციპებსა და მიდგომებს განსაზ-
ღვრავს ამა თუ იმ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, კულტურული
სტერეოტიპები,ისტორიულიკონტექსტიდაა.შ9.

დასავლეთევროპისქვეყნებშიმრავალიპროგრამამოქმედებსოჯახშიძალადობის/
გენდერულიძალადობისწინააღმდეგ,რომლებიცხელსუწყობსმამაკაცებისჩართუ-
ლობასდამათმოტივირებასპროგრამებშიინტეგრაციისთვის,მაგ.,„BoysandMenfor
GenderEquality“(ბიჭებიდაკაცები-გენდერულითანასწორობისთვის),„HeforShe“
(კაცი - ქალისთვის), „ThewhiteRibbon campaign“ (თეთრილენტის კამპანია)და ა.შ.
აღნიშნულიპროგრამებისძირითადიმიზანიაინფორმირება,განათლებადაარაძალა-
დობრივიკულტურისდანერგვისხელშეწყობა/განვითარება.

დასავლეთ ევროპაში, აშშ-სა და ავსტრალიაში მოქმედი მოძალადის ქცევის კორექ-
ციისპროგრამებიორიენტირებულიამოძალადემამაკაცებზე,რომლებიცპროგრამის
ბენეფიციარებიხდებიანროგორცნებაყოფლობით,ასევესხვადასხვაუწყებიდანრე-
ფერირებისგზით-მაგ.:სასამართლო,პოლიცია,სოციალურიმომსახურებისსააგენ-
ტო,ყოფილიანამჟამინდელიპარტნიორისმიერინფორმაციისმიწოდებადაა.შ.ამას
გარდა,არსებობსპროგრამები,რომლებიცმუშაობენძალადობისმსხვერპლმამაკა-
ცებთან10.

რაცშეეხებათავადპროგრამებს,დასავლეთევროპისქვეყნებშიისინიხორციელდე-
ბა4ძირითადიმიმართულებით:სამკურნალოპროგრამებიციხეში;პრობაციონერთა
ქცევისკორექციისპროგრამები;პროგრამები,რომლებიცხორციელდებაარასამთავ-
რობოორგანიზაციებისდასხვაორგანიზაციებისმიერ,რომელთაცგააჩნიათკავში-
რისისხლისსამართლისმართლმსაჯულებისსისტემასთან;პროგრამები,რომლებიც
ხორციელდებაარასამთავრობოორგანიზაციებისდასხვაორგანიზაციებისმიერ,რო-
მელთაცარგააჩნიათკავშირისისხლისსამართლისმართლმსაჯულებისსისტემასთან
(ძირითადად,ოჯახშიმოძალადეებთანადრეულეტაპზემუშაობა)11.

9იქვე,გვ38-41

10  Treatment Programs for Perpetrators of Domestic Violence: European and International Approaches 
Alessandra Chiurazzi Caterina Arcidiacono Susana Helm Caterina Arcidiacono. NEW MALE STUDIES: AN 
INTERNATIONAL JOURNAL ~ ISSN 1839-7816 ~ VOL. 4, ISSUE 3, 2015 PP. 5-22 © 2015 AUSTRALIAN 
INSTITUTE OF MALE HEALTH AND STUDIES. გვ. 8, ხელმისაწვდომია-
https://vidacs.eu/Documenti/Ending-Intimate-Partner-Violence.pdf

11  პროგრამები ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის ჩამდენ პირთათვის: სტამბოლის
კონვენციის მე-16 მუხლი ევროპის საბჭოს კონვენციის - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში
ძალადობისწინააღმდეგბრძოლისადაპრევენციისშესახებნაშრომთაკრებული.ევროპისსაბჭო,2014
წლისსექტემბერი,დაბეჭდილიაევროპისსაბჭოში,გვ.9,ხელმისაწვდომია- 
https://rm.coe.int/-16-/16808d24c3
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თუმცაზოგიერთი,მაგ.,აღმოსავლეთევროპისქვეყნებშიძალადობრივიქცევისკო-
რექციასთან დაკავშირებული პროგრამების ისტორია შედარებით ხანმოკლეა და,
აქედანგამომდინარე,თავს იჩენს მთელირიგიბარიერები,რომლებიცხელსუშლი-
ანმოძალადისქცევისპროგრამებისსრულფასოვანფუნქციონირებას.აღმოსავლეთ
ევროპისქვეყნებში (ჩეხეთი,ესტონეთი,ლატვია,ლიეტუვა,პოლონეთი,სლოვაკეთი,
ბულგარეთი,რუმინეთი)ქცევისკორექციისპროგრამებისმეტა-ანალიზისშედეგების
მიხედვით,მოძალადისქცევისკორექციაზეორიენტირებულიპროგრამებისბარიერე-
ბიდაკავშირებულია:

•	 პოსტკომუნისტურწარსულთანდასამოქალაქოსაზოგადოებისარსებობის,ევ-
როკავშირშიგაწევრიანებისდაგენდერულიპოლიტიკისწარმოებისშედარებით
ხანმოკლეპერიოდთან.

•	 მნიშვნელოვანია ურთიერდაკავშირებული ეკონომიკური (არასაკმარისი ფი-
ნანსებისამოქალაქოორგანიზაციებისგანვითარებისთვის)დასამართლებრი-
ვიფაქტორები.მაგ.,ძალადობისმსხვერპლისათვისგანკუთვნილისოციალური
სერვისებისნაკლებობა (რაც, მათშორის,დაკავშირებულია არასაკმარისფი-
ნანსებთან)კანონისგანხორციელებასუშლისხელსდაარცმსხვერპლებიარიან
დაცულიშემდგომიძალადობისგან.

•	 უნდა აღინიშნოს, რომ პოლონეთსა და ბულგარეთში მოძალადეებისადმი მი-
მართული პროგრამები თავდაპირველად დააფუძნეს ფემინისტურმა/მსხვერ-
პლის მომსახურებაზე ორიენტირებულმა ორგანიზაციებმა და დააფიქსირეს,
რომ ოჯახურ ძალადობასთან ბრძოლა მხოლოდ მსხვერპლის პრიზმიდან არ
უნდახდებოდეს,ვინაიდანამგვარიმიდგომაამცირებსსახელმწიფოსმხრიდან
ინტერვენციებისრაოდენობასდაეფექტიანობას (რადგან ისინიხორციელდე-
ბასიტუაციურად-ძალადობისგანხორციელებისმომენტისშესაბამისადდაარ
ატარებსსისტემურხასიათს),არამედგასათვალისწინებელიამამაკაცის„ფაქ-
ტორი“(ოჯახურიძალადობისშემთხვევების90%მამაკაცებისმიერხორციელ-
დება)12.ამგვარიმიდგომაკიხელსშეუწყობსოჯახშიძალადობასთანბრძოლის
უფროეფექტიანგანხორციელებას,ვინაიდანარაერთიკვლევადამოძალადის
ქცევისკორექციისარსებულიპროგრამებისანალიზიადასტურებს,რომსაუკე-
თესოშედეგიმიიღწევა„მრავალმხრივი“მიდგომისგანხორციელებით-ინტერ-
(სექტორშიარსებულსერვისებსშორის)დაინტრასექტორული(სერვისებსადა
სხვადასხვაუწყებასშორის)თანამშრომლობით13.

12Work with Perpetrators of Domestic Violence in Eastern European and Baltic countries / Katarzyna Wojnicka. 
August 2015. გვ. 38-41

13  Probation and prison based programmes for perpetrators of domestic and sexual violence: a European 
overview. WWP EN Expert Paper | European probation and prison based programmes for perpetrators of 
domestic and sexual violence. გვ. 3, ხელმისაწვდომია - https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/
WWP_Network/redakteure/Expert%20Essays/Expert_paper_prison_and_probation_final.pdf
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•	 პრობაციასთანდაციხესთანდაკავშირებულიქცევისკორექციისპროგრამების
განხორციელება არსებით გამოწვევებთან არის დაკავშირებული სტამბოლის
კონვენციისსტანდარტებისდაკმაყოფილებისთვალსაზრისით14,რაცკიდევერ-
თხელადასტურებს,რამდენადმნიშვნელოვანიაძალადობრივიქცევისკორექ-
ციის პროგრამების ამოქმედება ჯერ კიდევ დამცავი/შემაკავებელი ორდერის
გამოცემისთანავე,ძალადობისშემთხვევებისადრეულეტაპზე.

მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის პროგ რა მის და ნერ გვის  
სა მარ თლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი - სი ტუ ა ცია სა ქარ თვე ლო ში 
2011 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის განკარგულება
ოჯახშიმოძალადეთარეაბილიტაციისკონცეფციისდამტკიცებისშესახებ15,რომლის
მიზანიამოძალადეთადამოკიდებულებებისადაქცევისშეცვლისაკენმიმართულიღო-
ნისძიებებისშემუშავება(სავალდებულოსწავლებისკურსისჩათვლით),მათიდანერ-
გვისადაგატარებისხელშეწყობა,მათშორისიმპირებისათვის,რომლებიცოჯახში
ძალადობისბრალდებითსასჯელსიხდიან,ანიმყოფებიანპირობითიმსჯავრისქვეშ.
აღნიშნულ კონცეფციას მოჰყვა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები სის-
ხლისსამართლისკოდექსში(სსკ),რომელიცითვალისწინებსოჯახშიდანაშაულისშემ-
თხვევაში–ძალადობრივიდამოკიდებულებისადაქცევისშეცვლაზეორიენტირებული
სავალდებულოსწავლებისკურსისგავლას.სსკ65-ემუხლისთანახმად,სასამართლოს
შეუძლიაიმავეკოდექსის168-ეპრიმამუხლით,ოჯახშიძალადობისბრალდებითყვე-
ლა მსჯავრდებულს დააკისროს ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეც-
ვლაზეორიენტირებულისავალდებულოსწავლებისკურსისგავლა.16

„ქალთამიმართძალადობისან/დაოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალადობისმსხვერ-
პლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში, სტამბოლის კონ-
ვენციასთანჰარმონიზაციისმიზნითგატარებულმთელრიგცვლილებებთანერთად,
გათვალისწინებულიაძალადობისპრევენციისხელშესაწყობად,მოძალადეთადამოკი-
დებულებებისადაქცევისკორექციისკენმიმართულიღონისძიებებისგანხორციელე-
ბა.17აღნიშნულიკანონისმე-20მუხლიუშუალოდგანსაზღვრავსკონკრეტულღონის-
ძიებებს,რაც ითვალისწინებსმოძალადის მიერ ძალადობრივი ქცევის შეცვლისადა
მისიფსიქოლოგიურ-სოციალურიდახმარებისკენმიმართულღონისძიებებს,რომელ-
თამიზანიაძალადობისგანმეორებისთავიდანაცილებადამსხვერპლისუსაფრთხო-

14იქვე,გვ.12

15საქართველოსმთავრობისგანკარგულება#55,ოჯახშიმოძალადეთარეაბილიტაციისკონცეფციის
დამტკიცებისშესახებ,2011წლის,იანვარი13,ხელმისაწვდომია-
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2350710?publication=0  

16სისხლისსამართლისკოდექსის65-ედა168-ეპრიმამუხლები,ხელმისაწვდომია-
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=238

17საქართველოსკანონი„ქალთამიმართძალადობისან/დაოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალადობის
მსხვერპლთადაცვისადადახმარებისშესახებ“,მ.6.3ზ.ხელმისაწვდომია- 
https://www.matsne.gov.ge/document/view/26422?publication=18 
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ებისუზრუნველყოფა,მოძალადისმიერძალადობრივქცევასადამისშედეგებზეპა-
სუხისმგებლობისაღიარება,აგრეთვემისდამოკიდებულებებსადაქცევაშიმიღწეული
დადებითიცვლილებებისშენარჩუნება.საამისოდ,კანონშიგანსაზღვრულიამოძალა-
დისმიერძალადობრივიდამოკიდებულებისადაქცევისშეცვლაზეორიენტირებული
სავალდებულოსწავლებისკურსისგავლა.18აღნიშნულიმუხლისთანახმად,„მოძალა-
დისდამოკიდებულებებისა და ქცევის კორექციისკენ მიმართულიღონისძიებებიდა
მათიგანხორციელებისწესიდაფორმებიგანისაზღვრებასაქართველოსმთავრობის
დადგენილებით“.თუმცასაქართველოსმთავრობისმიერდღემდეარარისმიღებული
დადგენილება,რომელიცდამცავორდერშიმოძალადისძალადობრივიქცევისკორექ-
ციაზეორიენტირებულისავალდებულოკურსისგავლისსაკითხსმოაწესრიგებდა.

2016წელსპრობაციისეროვნულისააგენტოსსარეაბილიტაციოპროგრამებისსამმარ-
თველოსმიერშემუშავდა„ძალადობრივიქცევისმართვისსარეაბილიტაციოპროგ-
რამა,გენდერულიძალადობა“,რომელიცმიზნადისახავდაძალადობრივიქცევისრე-
ციდივებისპრევენციას,ე.ი.პროგრამახელსშეუწყობდაპირობითმსჯავრდებულებს
(რომლებსაცახასიათებთძალადობრივიქმედებები)ძალადობრივიქცევებისგაცნო-
ბიერებასადადაძლევაში,ახალიუნარ-ჩვევებისშეძენაში,კონფლიქტებისმართვასა
დაპარტნიორულიურთიერთობებისჩამოყალიბებაში.

2017წელსდამტკიცდაგენდერულითანასწორობის,ქალთამიმართძალადობისადა
ოჯახშიძალადობისსაკითხებზემომუშავეუწყებათაშორისიკომისიის(გენდერული
თანასწორობისუწყებათაშორისი კომისია) მიერშემუშავებული2017-2021წლების
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ერთიანი ეროვნული საკომუ-
ნიკაციო სტრატეგიადა სამოქმედო გეგმა. 2018-2019 წლებში შეიქმნა მსჯავრდე-
ბულებისთვის „მოძალადეთა ქცევის კორექციის ერთიანი პროგრამა“, რომელიც
პილოტირდა არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოსმიერპირობითმსჯავრდებულთაჩართულობითდაპენიტენციურდაწე-
სებულებებში.19

18იქვე,მ.20

19საქართველოსპარლამენტი,ადამიანისუფლებათადაცვისადასამოქალაქოინტეგრაციისკომიტეტი,
2-7618/20 13-07-2020. გვ. 9, ხელმისაწვდომია - https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/257853. 
თუ2017წელსძალადობრივიქცევისმართვისსარეაბილიტაციოპროგრამაშიჩაერთოდასრულიად
გაიარა 67-მა პირმა, ხოლო ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული ტრენინგი გაიარა 21-მა
პრობაციონერმა, 2018 წელს მათი რაოდენობა გაიზარდა და შეადგინა 117 მსჯავრდებული და 240
პრობაციონერი.ბენეფიციართარაოდენობისმცირედიზრდაშეინიშნებოდაასევე2019წელს-ქცევის
შეცვლაზე ორიენტირებული სწავლების კურსი გაიარა 125-მა პირობით მსჯავრდებულმა, ხოლო
ცნობიერების ამაღლებაზეორიენტირებულიტრენინგი - 30 პირობითმა მსჯავრდებულმა. 2018-2019
წლებში,არასაპატიმროსასჯელთააღსრულებისადაპრობაციისეროვნულისააგენტოსსისტემისთვის
განახლდა,ხოლოპენიტენციურისისტემისთვისშეიქმნაერთობლივი„მოძალადეთაქცევისკორექციის
პროგრამა“.2019წელსმოხდაპროგრამისპილოტირება-N16დაN17პენიტენციურდაწესებულებებში,
„მოძალადეთაქცევისკორექციისპროგრამაში“ჩართულიიყო10ბენეფიციარი.
ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა
(დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
ანგარიში,გვ.4,ხელმისაწვდომია- http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/3660EVAW%E1%83%90%E1%
83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%982018.pdf
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მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამებისშემუშავებისდაგანხორციელების მი-
უხედავად, დღეს კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ისეთი სარეაბილიტაციო
პროგრამების შემუშავება და ამოქმედება, რომლებიც მიმართულია ადრეულ ეტაპ-
ზეიმმოძალადეებისძალადობრივიქცევისშეცვლისდაფსიქოლოგიურ-სოციალური
დახმარებისკენ,რომელთამიმართდამცავიანშემაკავებელიორდერიაგამოწერილი.

ადამიანისუფლებათაცენტრის2018წლისანგარიშშიხაზგასმითაააღნიშნული,რომ
აუცილებელიაგანხორციელდესქცევისკორექციისპროგრამებიმოძალადეთააღნიშ-
ნულიკატეგორიისათვის.20

საქართველოსსახალხოდამცველი2018,2019,2020წლებისსაპარლამენტოანგარიშ-
შიმოძალადეთაქცევისკორექციისპროგრამებთანდაკავშირებითკვლავპრობლემად
მიიჩნევს მოძალადისთვის ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე
ორიენტირებული სავალდებულოსწავლების კურსის გავლასდა კურსის არასავალ-
დებულოხასიათსდაუკვედანერგილიქცევისკორექციისპროგრამებისშეფასებითი
კვლევისარარსებობას21,მაშინ,როდესაცმსოფლიოსსხვადასხვაქვეყანაშიარსებული
მოძალადისქცევისკორექციისპროგრამებისარაერთიშეფასებითიანგარიში/კვლევა
დამეტა-ანალიზიარისხელმისაწვდომი.

გარდაამისა,2019წელს,სახელმწიფოაუდიტისსამსახურისეფექტიანობისაუდიტის
ანგარიშშიხაზგასმულია,რომმოძალადისქცევისკორექციისკანონითგათვალისწი-
ნებულიკურსებისპრაქტიკაშიდანერგვისდაგვიანებაამცირებსძალადობისპრევენ-
ციისღონისძიებების პროდუქტიულობას“22დაუთითებსუწყებათაშორისი კომისიის
მიერქცევისკორექციისკურსებზეპასუხისმგებელიორგანოსგანსაზღვრისდამისი
დროულიდანერგვისაუცილებლობაზე.

1. სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა
ევროპაშიმოქმედიმოძალადისქცევისკორექციისპროგრამები,ძირითადად,მიმარ-
თულიაპრობაციონერებსადაპატიმრებზე,თუმცაარსებობსკვლევები,სადაცსაუ-
ბარიაპროგრამებშინებაყოფლობითიჩართვისუპირატესობაზე(ადრეულეტაპზე).
პროგრამების პროვაიდერებს წარმოადგენენ სახელმწიფო ინსტიტუტები (მაგ., იუს-
ტიციისსამინისტრო,რომელიცწარმართავსდააფინანსებსპროცესსსრულად)ანსა-

20ქალთამიმართძალადობისპრევენცია-პრობლემებიდაგამოწვევები,ადამიანისუფლებათაცენტრი,
2018 წ., გვ. 14, ხელმისაწვდომია - http://hridc.org/admin/editor/uploads/files/pdf/hrcrep2018/angarishi-%20
qalta%20mimart%20zaladoba-qart.pdf 

21 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავი-
სუფლებათადაცვისმდგომარეობისშესახებ,2018წ.,გვ.133,ხელმისაწვდომია-
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf;
სახალხოდამცველისანგარიში,201,გვ.196,ხელმისაწვდომია- 
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf;  სახალხოდამცველის ანგარიში, 2020,
გვ.202,ხელმისაწვდომია-https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf

22  სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, „ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში“, 2019, გვ. 7, 21, 42,
ხელმისაწვდომია- 
https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2019/ojaxuri_dzaladobis_efeqtianobis_auditis_angarishi.pdf
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მოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციები,ანორივეერთად(მაგ.,სსოარისსერვისის
მიმწოდებელი, ხოლოსახელმწიფო ინსტიტუტი ახორციელებს პროგრამისდაფინან-
სებასადაზედამხედველობასსრულად-შვედეთი,ესპანეთი,ინგლისი,უელსიანშეზ-
ღუდულად-დანია).ცხადია,რომრაცმეტიაპროგრამისბენეფიციართა-ძალადობის
განმახორციელებელპირთარაოდენობა,მითმეტადამიანურდაფინანსურრესურსს
საჭიროებსპროგრამადამითუფრომეტიუწყებისთანამშრომლობახდებასაჭირო.

სტრუქტურისთვალსაზრისით,საინტერესოაშოტლანდიისგამოცდილება,სადაცმო-
ძალადისქცევისკორექციისპროგრამისმოდელიმოიცავსსამურთიერთდაკავშირე-
ბულნაწილს:პროგრამამამაკაცებისათვის,ქალებისსერვისიდაბავშვების(როგორც
ოჯახური კონფლიქტის ძირითადიდაზარალებულის) სერვისი23,24. აღნიშნული მაგა-
ლითიკომპლექსურიმიდგომისსაჭიროებისდადასტურებაა,რომოჯახურიძალადო-
ბისწინააღმდეგბრძოლამხოლოდერთიმიმართულებითარარისსაკმარისი.

ავსტრალიის გამოცდილება: 2015 წელს ქცევის კორექციის პროგრამა დაინერგა
ოთხლოკაციაზე,რომლისშეფასებაგანხორციელდა2017-19წწ.პროგრამისმიზ-
ნებსწარმოადგენდა:ქალებისდაბავშვებისუსაფრთხოებისუზრუნველყოფა;სხვა-
დასხვაუწყებისკოორდინირებულიმუშაობაძალადობაზესისტემურირეაგირები-
სათვის;მამაკაცებისთვისახალიუნარ-ჩვევებისგამომუშავება,რაცშეცვლისმათ
ძალადობრივქცევას;ბენეფიციარებისინდივიდუალურსაჭიროებებზემორგებული
სერვისისმიწოდება.პროგრამისხანგრძლივობაშეადგენდა12-32კვირასდაშედ-
გებოდა4მოდულისაგან.სესიისხანგრძლივობა-2-4სთ.ყველაპროგრამასჰქონდა
„ღიაჯგუფები“,სადაცმოძალადესპროგრამაშიჩართვაშეეძლონებისმიერიმოდუ-
ლისსაწყისეტაპზე.სერვისისმიმწოდებლებმააღნიშნეს,რომაღნიშნულიმიდგომა
შესაძლებლობასაძლევდაახალბენეფიციარებს,ნებისმიერმოდულშიჩართულიყ-
ვნენ იმპირებთანერთად, ვისაცუკვე ჰქონდაგავლილირომელიმესხვამოდული
დარომლისგანაცჰქონდათინფორმაცია,რომპროგრამაშიჩართვამათთვისუსაფ-
რთხოადაპრობლემასარწარმოადგენს (ე.წ.თანასწორთაგავლენა).აღნიშნულმა
ფაქტორმა გაზარდა ქცევის კორექციის პროგრამაში ჩართულობის მაჩვენებელი.
პროგრამისდასრულებისშემდგომმოძალადემამაკაცების (ყოფილი)პარტნიორე-
ბი მიუთითებდნენ კომუნიკაციის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებაზე25. ამას გარდა,
სერვისების მიმწოდებლების მიერ ადრეულ ეტაპზე ქცევის კორექციის პროგრა-
მაში მოძალადეების ჩართვის მხარდაჭერამ ხელი შეუწყო იმტიპის პროგრამების

23Probation and prison based programs for perpetrators of domestic and sexual violence: a European overview. 
Expert paper by Sandra Jovanovic (OPNA). WWP / European Network, გვ. 4-11, ხელმისაწვდომია -
https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Expert%20Essays/Expert_paper_
prison_and_probation_final.pdf

24  Probation and prison based programmes for perpetrators of domestic and sexual violence: a European 
overview. WWP EN Expert Paper | European probation and prison based programmes for perpetrators of 
domestic and sexual violence, გვ. 14, ხელმისაწვდომია - https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/
WWP_Network/redakteure/Expert%20Essays/Expert_paper_prison_and_probation_final.pdf

25  MEN’S BEHAVIOUR CHANGE PROGRAMS EVALUATION SUMMARY. P R E P A R E D B Y Research, 
Performance and Evaluation Women NSW,გვ.3-6,ხელმისაწვდომია- https://www.women.nsw.gov.au/__data/
assets/pdf_file/0011/777809/MBCP-Evaluation-Summary-Report.pdf
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გაგრძელებას,რომლებშიცბენეფიციარებისმონაწილეობანებაყოფლობითხორცი-
ელდებოდა.პროგრამისმდგრადობისდაგანვითარებისუზრუნველსაყოფადმოხდა
პარტნიორული შეთანხმებების გაფორმება (ურთიერთგაგების მემორანდუმი) სა-
ხელმწიფოუწყებებსშორის,რომლებიცჩართულნიარიანოჯახშიძალადობისსაქ-
მეებზესერვისისმიწოდებაში.

ქუინსლენდშიპროგრამებიმაღალიდაფინანსებითგამოირჩევა-მაგ.,განხორციელ-
დამოძალადისქცევისკორექციასთანდაკავშირებული24მომსახურებისფინანსური
ინტერვენცია.ამასგარდა,დაინერგასაპილოტეპროგრამა„WalkingwithDads“ (გა-
სეირნებამამებთან),რომელიცმიმართულიამოძალადემამებთანმუშაობაზედამათ
მხარდაჭერაზე,რათაგააცნობიერონსაკუთარიძალადობრივიქცევისპასუხისმგებ-
ლობადაგავლენადედებსადაბავშვებზედაფოკუსირებულიამათი,როგორცმამის/
მშობლის,როლისგაძლიერებაზედაჩართულობისუზრუნველყოფაზე.პროგრამამი-
მართულიიყოძალადობისმაღალირისკისოჯახებისკენდაითვალისწინებდაბავშვი-
სადაოჯახისკეთილდღეობისსერვისებისრეფორმირებას(reforming “child and family 
welfare services”).

ესპანეთისგამოცდილება:მოძალადისქცევისკორექციისპროგრამებიმრავალფერო-
ვანია. ძირითადად, დაკავშირებულია პენიტენციურ დაწესებულებებთან (შემუშავდა
2001-2002 წწ.),რაც გამყარებულიაორგანული კანონით (LO 1/2004) - პენიტენციუ-
რიდაწესებულებებიშესაბამისღონისძიებებსმიმართავენგენდერულინიშნითძალა-
დობის შემთხვევაში. 2004 წელსფუნქციონირება დაიწყო პროგრამებმა, რომლებიც
წარმოადგენდაპატიმრობისალტერნატივას.2010წლიდანსახელმწიფომგანავითარა
უფრომკაფიოსტრატეგიადაშემუშავდაპროგრამა„გენდერულიძალადობა:მოძა-
ლადეთარეაბილიტაციისინტერვენციულიპროგრამა“(PRIA).პროგრამისდაფარვის
არეალითითქმისმთელქვეყანას მოიცავს,საფუძვლადუდევსკოგნიტურ-ბიჰევიო-
რულიმიდგომადაშეადგენს25ჯგუფურსესიას,6თვისგანმავლობაში(ხანგრძლი-
ვობა:2.5სთ,კვირაშიერთხელ).პროგრამისშემდგომმაანალიზმააჩვენა,რომისბე-
ნეფიციარები, რომლებიც დადებითად აფასებდნენ პროგრამას, მისი დასრულების
შემდგომ(80-85%)უფროკმაყოფილნიიყვნენსაკუთარიცხოვრებით.ზემოაღნიშნუ-
ლის მიუხედავად, პროგრამის ერთ-ერთგამოწვევას წარმოადგენს მამაკაცებისრე-
ზისტენტულობა/წინააღმდეგობაპროგრამაშიჩართვისადმი.ამიტომმნიშვნელოვანია
ისეთისტრატეგიისშემუშავება,რომელიცერთგვარიმოტივატორიიქნებაპროგრა-
მაშიჩართვისთვის.ამისათვისსხვადასხვატიპისსტრატეგიებიგამოიყენება,მაგ.,მო-
ძალადისდარწმუნება,რომიგიშეძლებსსაკუთარიქცევისდააგრესიისკონტროლს
დაგაიუმჯობესებსგანწყობას26.აგრეთვემნიშვნელოვანიამიდგომა,რომელიცაგებუ-
ლიაუსაფრთხოებაზეპოლიციისთანამშრომლებისჩართულობით,კერძოდ-ინტერ-
ნეტპროგრამა, სადაცპოლიციისთანამშრომლებსშეაქვთდეტალურიინფორმაცია
ძალადობისფაქტებისდათავადმოძალადისშესახებ,რომლებსაცმათმსხვერპლიან
მისი ახლობლები/ოჯახის წევრები აწვდიან. ამის შემდგომ პოლიცია ახდენსზოგადი

26  Programas de rehabilitación para agresores en España: un elemento indispensable de las políticas de 
combate a la violencia de género. ხელმისაწვდომია - 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992015000100010
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დაძალადობისგანმეორებისრისკებისშეფასებას.აღნიშნულიინფორმაციახელმისაწ-
ვდომიადახელსუწყობსსამართალდამცავსტრუქტურებსადასხვადასხვა,ოჯახში
ძალადობისსაკითხზემომუშავეუწყებებისეფექტიანრეაგირებასადაურთიერთშო-
რისკომუნიკაციისდამყარებას.ამასგარდა,ხორციელდებასაინფორმაციოკამპანია
ძალადობისმსხვერპლიქალებისთვის,მაგ.,ბროშურა«You are not alone»(შენარხარ
მარტო), სადაც თავმოყრილია ინფორმაცია ყველა იმ ინტერვენციის შესახებ, რაც
ხორციელდებაოჯახშიძალადობისმიმართულებით27.

პოლონეთის გამოცდილება: პოლონეთში განხორციელებული ქცევის კორექციის
პროგრამაეფუძნებააშშ-შიდანერგილე.წ.დულუსისმოდელს,რომლისთანახმადაც,
ძალადობრივიქცევადასწავლილიასოციალიზაციისშედეგადდა,შესაბამისად,შესაძ-
ლებელია-გადაჩვევაც.პროგრამაიყენებსკოგნიტურ-ბიჰევიორულმიდგომას.მოძა-
ლადესშეუძლიაგააკეთოსარჩევანი:სასჯელიმოიხადოსსაპატიმროში,ანჩაერთოს
ქცევისმაკორექტირებელპროგრამაში.

პროგრამაშიმონაწილეობისთვისორიმეთოდიარსებობს:ნებაყოფლობითჩართვადა
პირდაპირიანირიბიიძულება,მაგ.,თუმოძალადემჩაიდინადანაშაულიდადაისაჯა
და/ან არ აქვს სხვა არჩევანი. სასჯელის აღსრულების შეჩერების მექანიზმის ამოქ-
მედებისდროსაც (როდესაცპირიარიხდისსასჯელსსაპატიმროშიგარკვეულივა-
დით,თუმცადამნაშავედააცნობილი),შესაძლებელიაძალადობისჩამდენპირსშესა-
ბამისმაუწყებამდააკისროსქცევისკორექციისპროგრამაშიჩართვისვალდებულება.
პროგრამაშინებაყოფლობითჩასართავადამოქმედებულიაე.წ.ცისფერიბარათების
სისტემა (დაინერგა 1998წ.).ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლა ეფექტიანი ვერ იქნება
ნებაყოფლობითიპროგრამებისგაფართოებისგარეშე.პროგრამაშიჩართვისაღნიშ-
ნულიორიმეთოდისშედარებაცაჩვენებს,რომნებაყოფლობითიპროგრამებიბევრად
უფროეფექტიანია,რადგანძალადობისჩამდენიპირისაკუთარისურვილითდაინიცი-
ატივით,ანსხვისირჩევისსაფუძველზეიღებსმონაწილეობასაღნიშნულპროგრამებ-
ში,რაცგულისხმობს,რომპირსაღიარებულიაქვსპრობლემადაგაცნობიერებული
პროგრამაშიმონაწილეობისსაჭიროება.მაშინ,როცაიძულებითპროგრამაშიჩართვა
გამოიყენებამხოლოდიმმსჯავრდებულთამიმართ,რომლებიცგამამტყუნებელიგა-
ნაჩენისსაფუძველზესასჯელსიხდიანთავისუფლებისაღკვეთისდაწესებულებებში,
ანმიესაჯათპირობითიმსჯავრი28.

საგულისხმოა ქალაქოპოლეს (მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულიცენტრი,რო-
მელიცპოლონეთისსამხრეთ-დასავლეთნაწილშიმდებარეობს)მაგალითი,სადაცგა-
მოკვეთილიაადგილობრივითვითმმართველობებისროლიოჯახშიძალადობისჩამდენ
პირთაქცევისკორექციისსაგანმანათლებლოპროგრამებშიჩართვისმიმართულებით.
2011წელს, ქალაქოპოლესსაკრებულოსგადაწყვეტილებით, მუნიციპალიტეტშიშე-
იქმნაძალადობასთანბრძოლისინტერდისციპლინურიგუნდი,რომელიცმიზნადისა-

27 Integrated System of Monitoring Cases of Domestic Violence - Spanish experience.  Publication edited by 
Marzena Kordaczuk-Wąs and Magdalena Putka. Warsaw 2011/2012. გვ. 8- 29; 53

28„ოჯახშიძალადობისჩამდენპირთანმუშაობისპროგრამები-პოლონეთისდასაქართველოსგამოც-
დილება“,HumanDoc,PolishAid,2020,გვ.8,ხელმისაწვდომია-
http://humandoc.ge/wp-content/uploads/2021/02/ოჯახში-ძალადობის-ჩამდენ-პირთან-მუშაობა.pdf;
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ხავდაძალადობისმსხვერპლთადაცვისსამოქმედოგეგმისდაპროგრამისშედგენას
დამოძალადეებისმოტივაციისამაღლებას,ქცევისკორექციისპროგრამებშიჩართვის
მიზნით. შედეგად, ბოლორვაწლისგანმავლობაშიოთხჯერ გაიზარდადახმარების
მიმღებთარაოდენობადაასევეცისფერიბარათისმიმღებთა(ე.ი.პროგრამაშინება-
ყოფლობითჩართულიპირების)რიცხვი.

მოძალადისქცევისკორექციისპროგრამას3კატეგორიისბენეფიციარიჰყავს:

•	 „ოფიციალურ“მოძალადეებადცნობილიპირები-ვინცჩაიდინადანაშაულიდასა-
პატიმროდაწესებულებაშიიხდისსასჯელს,ანვისაცმიესაჯაპირობითისასჯელი;

•	 მოძალადეები,რომლებიცმკურნალობენნივთიერებაზედამოკიდებულებას;

•	 პროგრამაშინებაყოფლობითჩართვისმსურველიპირები.

ქცევის კორექციის პროგრამაში მონაწილეობისსავალდებულოკურსიტარდება პე-
ნიტენციურდაწესებულებაში,ხოლონებაყოფლობითჩართვისშემთხვევაში-ოჯახის
დახმარების ცენტრის დაქვემდებარებაში მყოფ ერთეულებში. სწორედ აღნიშნული
ცენტრისთანამშრომლებიწყვეტენ,თუვინგახდებაპროგრამისბენეფიციარი.ამშემ-
თხვევაში ცენტრალურფიგურას წარმოადგენენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც
სამუშაოჯგუფებსუწევენკოორდინირებას.

ქცევისკორექციისპროგრამამოიცავსსხვადასხვაკომპონენტს:

პროგრამის ხანგრძლივობა: 60-120 სთ.მეთოდები: „პარტნიორი“, „ART“ (აგრესიის
ჩანაცვლებითიტრენინგი,რომელიცმიზნადისახავსაგრესიის,ბრაზისდაარაადეკვა-
ტურიქცევისმქონეპირებთანმუშაობას),„ოჯახი”,„კომუნიკაციაძალადობისგარე-
შე“დაგამოსავალზეორიენტირებულიხანმოკლეთერაპია(SFBT)დაგანკუთვნილია
მათთვის,ვინცვერუმკლავდებაბრაზსდააგრესიას.ძირითადიმიზანი:მოძალადის
მიერთვითკონტროლისდასწავლა,მსხვერპლისდადანაშაულებისდაძალადობისგა-
მართლებისგზებისძიებისშეწყვეტა.პროგრამაფინანსდებასახელმწიფობიუჯეტი-
დან, იმისმიუხედავად,თუვინარისსერვისისმიმწოდებელი. მნიშვნელოვანია,რომ
ქცევისკორექციისპროგრამებიარტარდებოდესიმავეადგილას,სადაცხორციელ-
დებაძალადობისმსხვერპლთადახმარება(მაგ.,დღისცენტრი).პროგრამისეფექტი-
ანობის შეფასება: ხორციელდება ქცევის კორექციის პროგრამისდასრულების შემ-
დგომ (3 წლის განმავლობაში, კანონისთანახმად), სხვადასხვა შეფასებითი კვლევის
საფუძველზე-„კურსდამთავრებულის“ქცევაზედაკვირვებისგზით.პროგრამისგაგ-
რძელება:ფსიქოლოგიურ-თერაპიულიპროგრამა(PPT)-ეფუძნებადამნაშავისქცე-
ვაშიარსებულიდეფიციტისფსიქოლოგიურმიზეზებზემუშაობას.ასეთისახისპროგ-
რამებიოპოლეშიხორციელდება2018წლიდან.29

29იგივეგვ.10
ოჯახშიძალადობისჩამდენიპირებისთვისგანკუთვნილისაგანმანათლებლოპროგრამები,რომლებიც
ხორციელდებაქალაქოპოლესადმინისტრაციისმიერ,თბილისი,დეკემბერი,2020,ხელმისაწვდომია-
http://humandoc.ge/wp-content/uploads/2021/02/prezentacja-leszczy%C5%84ska.pdf; 
პოლონეთის პერსპექტივა და გამოცდილება ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის და ამოცანები
მოძალადისთვისდახმარებისკონტექსტში,ხელმისაწვდომია-www.humandoc.ge.
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საქართველო

საოჯახომედიაცია:ადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციისმოდელისგან-
ხილვისასმხედველობიდანარუნდაგამოგვრჩესისროლი,რასაცმედიაცია,კერ-
ძოდკისაოჯახომედიაციაასრულებს.მედიაციაკონფლიქტებისმოგვარების(და-
ვისგადაჭრის)ალტერნატიულიმეთოდია,რომლისდროსაცმიუკერძოებელიმხარე
(მედიატორი) მოდავე მხარეებს ურთიერთმისაღები შეთანხმების მიღწევაში ეხმა-
რება.მედიაციისპროცესშიყურადღებაექცევაკონფლიქტისემოციურმხარეს,ე.ი.
არასამართლებრივ საკითხებს, რომელთა გადაჭრა სასამართლოს გზით ხშირად
შეუძლებელია.სწორედ„ემოციურ“-ფსიქოლოგიურმხარეზეაქცენტიუნდაიყოს
ადრეულეტაპზემოძალადეებისაღმოჩენის,მათიქცევისკორექციისპროგრამაში
მოზიდვისდა ჩართვის ერთ-ერთი საფუძველიდა საშუალება. საქართველოში სა-
სამართლომედიაციისადმიმიმართვიანობაუფროგავრცელებულია(კერძომედია-
ციისადმიფინანსურიარახელმისაწვდომობისგამო).ჩვენთვისსაინტერესოათავად
პროცესისსტრუქტურა:მხარეებსშორისდავისარსებობისშემთხვევაშისაქმეგა-
დაეცემა მედიაციისცენტრს. მედიატორიერთვება იმდროს,როდესაცშესაძლოა
უკვეშემდგარიაძალადობისფაქტი(ფიზიკური,ფსიქოლოგიური),ანმოხდებამო-
მავალში.მედიატორისსაშუალებითმხარეები„ირიბად“(მაგ.,პროექციულიდაა.შ.
ტექნიკების გამოყენებით) მიდიან პრობლემის არსის გაცნობიერებამდე (ძალადო-
ბის პრობლემის იდენტიფიკაციამდე,რაც ძირითადი გამოწვევაა): მედიატორს არ
აქვსუფლება,პირდაპირჩაერიოსგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში,თუნდაც
რჩევისსახით,თუმცააძლევსმხარესდაფიქრებისდასიტუაციისგაანალიზებისსა-
შუალებასსპეციალურიკითხვებისგამოყენებით,რომლებიცეხებადამდგარიფაქ-
ტისწინაპირობებს,კონფლიქტისგადაჭრისზომებს(მიმართათუარარაიმესახის
ღონისძიებას, ან აპირებსთუ არა), მხარეების ინფორმირებულობას კონფლიქტის
გადაჭრისგზებისდასაკუთარიუფლებებისდაცვისთაობაზე.მედიატორიფსიქო-
ლოგისფუნქციასაცითავსებს(თუმცარიგშემთხვევებშიხდებაფსიქოლოგიმედი-
ატორების ჩართვაც),რომელიც ასევე ერთ-ერთიცენტრალურიფიგურაა ქცევის
კორექციისპროგრამაში,განსაკუთრებითადრეულეტაპზე.მედიატორიერთობლი-
ვადდა ცალ-ცალკე ხვდება კონფლიქტის მხარეებს და მათ ადვოკატებს. შეხვედ-
რებისდროცგანსაზღვრულია:რამდენდროსაცდაუთმობსერთმხარეს,ზუსტად
იმდენივედროუნდადაუთმოსმეორეს.ამასგარდა,თუერთმხარესარაქვსრაიმე
ინფორმაციისგამჟღავნებისსურვილიმეორემხარესთან,მედიატორსარაქვსუფ-
ლება,აღნიშნულიინფორმაციაგაამჟღავნოს.მთავარიმიღწეულიშედეგიგანისაზ-
ღვრებათურამდენადხდებაპრობლემისგაცნობიერება,თვითიდენტიფიკაციადა
რამდენადმყარიასაკუთარგადაწყვეტილებაშიესათუისმხარე.იმშემთხვევაში,
თუმაგ.,მედიაციისერთ-ერთიმხარევერახდენსსაკუთარიქმედებებისგაცნობი-
ერებას/იდენტიფიცირებას,მანიპულირებსმეორემხარით,ცალმხრივადმორიგება
არ შედგება. მედიატორი სთავაზობს მუშაობის გაგრძელებას ან საქმის სასამარ-
თლოშიდაბრუნებას.30

30ჩაღრმავებულიინტერვიუსრესპონდენტი-ვეკოდოდაშვილი,მედიატორი,თბილისი
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კრიზისულ ოჯახებთან მუშაობა: ქალთა ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება მოიცავს
კრიზისულ ოჯახებში კონფლიქტების პრევენციაზე მუშაობას, ეს კი შეუძლებელია
ადრეულეტაპზექცევისკორექციისგარეშე.კონფლიქტებისდაძალადობისპრევენ-
ციაგულისხმობსრისკებისდაძალადობისფაქტებისთანდათანობითგაცნობიერებას
დაპრობლემისაღიარებამდემისვლას.კრიზისულიოჯახებისიდენტიფიცირებახდე-
ბასხვადასხვაგზით,მაგ.:მობილიზატორებისსაშუალებით;ფონდისფსიქოლოგისდა
იურისტის მიერ, ქალებთან საინფორმაციო შეხვედრების დროს (პარტნიორის ჩარ-
თვაპროგრამაშიქალებისმეშვეობით);საბავშვობაღებთანდასკოლისპედაგოგებთან
(მოსწავლესთანაღმოჩენილიპრობლემისშედეგადკრიზისულიოჯახებისიდენტიფი-
ცირება)დაახალგაზრდებთანშეხვედრებისას.ბენეფიციარებსზოგიერთშემთხვევა-
შიისეთიოჯახებიწარმოადგენდნენ,სადაცჯერარიყოძალადობისფაქტიდაფიქსი-
რებული,თუმცაწყვილიაღიარებდადაძაბულობასდაგაუგებრობასურთიერთობაში.
ასევეიყოკონფლიქტურიოჯახები,მათშორისისეთებიც,რომლებიციყვნენგანქორ-
წინების,სასამართლოდავისეტაპზედაა.შ.იმფაქტიდანგამომდინარე,რომძირი-
თადგამოწვევასმამაკაცებისჩართვადამოზიდვაწარმოადგენს,შეხვედრებისდროს
საუბარიირიბადეხებაძალადობასდაძირითადიაქცენტიკეთდებაოჯახისგაძლიე-
რებასადაკომუნიკაციისგაუმჯობესებაზე,კონფლიქტისრისკებისანულირებასადა
ურთიერთობისსწორადწარმართვაზე.ესკიერთგვარიხერხია/ტექნიკა,რომმოძა-
ლადეებს(დამსხვერპლებსაც)მეტიმოტივაციაგაუჩნდეთპროგრამაშიჩასართავად.
რაცშეეხებამეთოდებსადამიდგომებს,მათიშერჩევაინდივიდუალურად(ცალკეული
ქეისიდანგამომდინარე)ხდება.შესაძლებელიასაწყისეტაპზემიმდინარეობდესჯგუ-
ფურიმუშაობისანინდივიდუალურითერაპიისსაშუალებითდაგაგრძელდესწყვილ-
თათერაპიით.კრიზისულოჯახებსმომსახურებასუწევენროგორცცალკეულისპე-
ციალისტები, ასევე მულტიდისციპლინური გუნდი (ფსიქოლოგი, კონფლიქტოლოგი,
იურისტი).არსებობსკონკრეტულიმაგალითები,როდესაცმაგ.,ქალებისდამამაკა-
ცებისშერეულჯგუფშიერთობლივადგანიხილებოდაძალადობასთანდაკავშირებული
პრობლემები,რომლის შედეგადაც შესაძლოა მოძალადესთავად მოეთხოვა ინდივი-
დუალურიკონსულტაციებისგაგრძელება.თუფსიქოლოგიბავშვთანმუშაობისასაღ-
მოაჩენდა,რომპრობლემასწარმოადგენდამშობლებსშორისურთიერთობა,ბავშვის
დახმარებაშესაძლოაგამხდარიყომოტივატორი,რომდედისსაშუალებითთერაპიაში
ჩართულიყო მამა (მოძალადე). ასეთ შემთხვევაში, ოჯახთან მუშაობა მიმდინარეობ-
დასხვადასხვასპეციალისტისმიერპარალელურად(ფსიქოლოგიბავშვთანმუშაობდა,
კონფლიქტოლოგი-მშობლებთან).ფონდსაქვსწარმატებულიმაგალითები,რომლებ-
საც„გადარჩენილოჯახებს“უწოდებდნენ,ვინაიდანკონფლიქტისშედეგებისრისკე-
ბის გაანალიზება ნიშნავს გადარჩენილურთერთობას (რაც ხდებოდა სწორედ მამა-
კაცების ჩართვის შემდეგ). კონფლიქტისდეესკალაციისდა ძალადობის პრევენციის
წარმატებულ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ წყვილისცივილიზებულიფორმით
(გამოხატულიაგრესიისდაკონფლიქტისგარეშე)დაშორებისმაგალითებიც.
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მო ნი ტო რინ გის მიგ ნე ბე ბი 

 
2. და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მი მართ

10რეგიონში ჩატარებულირაოდენობრივი კვლევის მონაცემები მიგვანიშნებს,რომ
ძალადობრივი ქცევაჯერკიდევ სერიოზულპრობლემას წარმოადგენს.რაოდენობ-
რივიკვლევისთანახმად,ოჯახშიძალადობისგავრცელებულიდააღიარებულიფორ-
მებია:ფსიქოლოგიურიძალადობა-71.9%დაფიზიკურიძალადობა-61.3%.მნიშვნე-
ლოვანიხვედრითიწილიაქვსეკონომიკურძალადობას-41.9%დასექსუალურძალა-
დობას-28.4%.

მონაცემებისმიხედვით,როგორცმოსახლეობის,ასევედარგისსპეციალისტებისადა
ექსპერტებისდამოკიდებულებაოჯახში ძალადობისდა მისი გამომწვევი მიზეზების
მიმართ, ძირითადად,დაიყვანება სამ მახასიათებელზე: ეკონომიკური,ფსიქოლოგი-
ურიდასოციო-კულტურული.მაგ.,ბავშვობისტრავმულიგამოცდილება (მოძალადე
იყოძალადობისდაარასათანადომოპყრობისმსხვერპლი),რაცგამყარებულიაკულ-
ტურული სტერეოტიპებით (მასკულინურ კულტურაში) და სამომავლოდ „ყოფილ“
მსხვერპლსაქცევსმოძალადედ,რომელსაცარშეუძლიაქცევისდაბრაზისკონტრო-
ლი.მნიშვნელოვანიფაქტორიადამოკიდებულებანივთიერებაზედააზარტულთამაშ-
ზე-ლუდომანია(რაცფსიქოლოგიური-ტრავმულიგამოცდილებისკონტექსტშიგა-
ნიხილება):„ცალსახადნივთიერებაზედამოკიდებულებაარიწვევსძალადობრივქმე-
დებას...რატომცემსმეუღლეს?!იმიტომკიარა,რომმისისაწინააღმდეგორამეაქვს,
ისამითთავისისისუსტისგადაფარვასცდილობს,რომვიღაცსხვაიყოსდამნაშავემის
წარუმატებლობაში“.-მაიაქამუშაძეიმერეთისგანვითარებისცენტრი,სოციალური
მუშაკი.ყოველივეზემოაღნიშნულიმჭიდროდააგადაჯაჭვულიისეთფაქტორთან,რო-
გორიცაადაბალიეკონომიკურიშესაძლებლობადაგანათლებისდონე.შესაბამისად,
იქმნებაძალადობრივიგარემო,რომელიციწვევსაღზრდისძალადობრივიმეთოდის
ფართოგავრცელებასდაახალიმოძალადეების„კვლავწარმოებას“:„შეიძლება,ბავ-
შვობიდან იყოს ჩადებული ამ ქმედებების მაპროვოცირებელიტრავმები...  გარემო,
რომელშიცარისბავშვი,ასევეაღზრდისწესი...ადამიანები,რომლებიცძალადობენ,
თავადარიანსუსტიპიროვნებები,ესქმედებაკიმათისისუსტისგადასაფარადარის
გამოყენებული“.-მამაკაცებისჯგუფურიდისკუსია,ბაღდათი.

თვისებრივიმონაცემებიგამყარებულიარაოდენობრივიკვლევისშედეგებით,სადაც
ოჯახშიძალადობისგამომწვევმიზეზებადეკონომიკურიდაფსიქო-სოციალურიფაქ-
ტორები სახელდება. ყველა საშუალო მაჩვენებელი მოქცეულია მაღალი შეფასების
ველში(აღემატება„3“-ს,5-ქულიანსკალაზე).თუმცაშედარებითგამოკვეთილიაშემ-
დეგისამი:ნივთიერებაზედამოკიდებულება(საშუალომაჩვენებელი=3.8),ეკონომიკუ-
რიმდგომარეობა(საშუალომაჩვენებელი=3.7),მოძალადისდა/ანმსხვერპლისფსიქო-
ლოგიურიპრობლემები(მაგ.:არასრულფასოვნებისკომპლექსი/დაბალითვითშეფასე-
ბა,თვითდამკვიდრების/დომინანტობის სურვილი, ადრეულ ასაკში განცდილი ძალა-
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დობა,ბრაზისკონტროლისშეუძლებლობადაა.შ.(საშუალომაჩვენებელი=3.7).სქესის
მიხედვით,ჭრილშიდაფიქსირდაანალოგიურიტენდენციები.

შედეგადვიღებთმანკიერწრეს,საიდანგამოსვლაცშესაძლებელიამხოლოდინსტიტუ-
ციურდონეზეჩამოყალიბებულიდაკარგადგათვლილისისტემის/პროგრამისსაშუალე-
ბით,რომლისმნიშვნელოვანნაწილად,ძალადობისმსხვერპლებისმხარდაჭერისპროგ-
რამებისგარდა,მოიაზრებაადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციისპროგრამა.

„ბავ შვო ბა ში ძა ლა დო ბა გა მოვ ლილ პი რებ ში არ სე ბობს 40% რის კი, მო მა ვალ ში გახ
დნენ აგ რე სო რე ბი. პო ტენ ცი უ რი მო ძა ლა დე ე ბი იზ რდე ბი ან ძა ლა დობ რივ სო ცი უმ ში 
(ო ჯა ხი, უბა ნი, სა მე გობ რო), სა დაც აგ რე სი უ ლი ქცე ვა იმ დე ნად ნორ მა ლი ზე ბუ ლი ა, 
რომ ისი ნი  ხში რად ვერც კი ხვდე ბი ან, რომ ეს პრობ ლე მა ა“.  თა მარ ბე ბი ა, ასო
ცი ა ცია „მერ კუ რის“ ფსი ქო ლო გი.

კულტურულისტერეოტიპებიდააღზრდისძალადობრივიმოდელები,რაცგარდაიმისა,
რომძალადობრივიქცევისწამახალისებელია,იწვევენ:ა)მსხვერპლისმიჯაჭვულობას/
შემგუებლობასმოძალადისმიმართ(ასოციაცია„მერკურის“ფსიქოლოგიშედარების-
თვის ახსენებს„სტოკჰოლმისსინდრომს“),რასაცემატება ბ)საზოგადოებისდაბალი
მგრძნობელობაძალადობისმსხვერპლიქალებისადმი,გ)ინფორმირებისდაბალიდო-
ნე,მაგ.,მამაკაცებმაჯგუფურიდისკუსიისასაღნიშნეს,რომმსხვერპლმაქალებმახში-
რადარიციან,როგორდაიცვანსაკუთარიუფლებები,ანვისმიმართონ;დ)ძალადობის
მსხვერპლიქალისმამაკაცზეეკონომიკურიდამოკიდებულება.აღნიშნულიფაქტორე-
ბის გავლენით მსხვერპლს უყალიბდებადამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების
დაახალიცხოვრებისდაწყებისშიში. იგივესმოწმობსრაოდენობრივიკვლევისმონა-
ცემებიც,როდესაცძალადობისაღმოფხვრისწამყვანბარიერებადგამოკითხულიმო-
სახლეობაასახელებსეკონომიკურდაფსიქოლოგიურფაქტორებს:უმუშევრობა/დაბა-
ლიანაზღაურება(შემთხვევათა56.7%);საცხოვრისისუქონლობა(ძალადობისმსხვერ-
პლთან) (შემთხვევათა48.8%);მიჯაჭვულობა/შეჩვევამოძალადის (ანმსხვერპლის)მი-
მართ(შემთხვევათა42.3%);ძალადობისმსხვერპლისთვის-ახალიცხოვრებისდაწების
შიში(შემთხვევათა38.5%).ნიუანსურიგანსხვავებებიგამოვლინდასხვადასხვაჭრილის
მიხედვით: მაგ., სქესის მიხედვით - მამაკაცებისა და უმუშევრებისთვის/სამუშაო ძა-
ლისგარეთმყოფებისთვისწამყვანიფაქტორიასაცხოვრისისუქონლობა(ძალადობის
მსხვერპლთან); დევნილებთან/გამყოფ ხაზთან მცხოვრებლებთან - ყველაზე მაღალი
ხვედრითიწილიაქვსმიჯაჭვულობას/შეჩვევასმოძალადის(ანმსხვერპლის)მიმართ.

როგორცუფლებადამცველი,ექსპერტიქალთამიმართდაოჯახშიძალადობისსაკი-
თხებზე-გოგახატიაშვილიმიუთითებს,ყველაზედიდპრობლემას,ოჯახშიძალადობის
ერთიანპრიზმაში-მსხვერპლსადამოძალადესთანმუშაობისერთიანიპოლიტიკისდა
პარალელურისერვისებისარარსებობაწარმოადგენს.გარდაამისა,ისხაზსუსვამს
მოძალადისმიმართგამოყენებულისასჯელისხანმოკლეეფექტსდადროებითხასი-
ათს,რაცვერუზრუნველყოფსმსხვერპლისეფექტიანდაცვას,მოძალადისთავისუფ-
ლებაზეაღმოჩენისშემდეგ:„მსხვერპლიმიმართავსდასახმარებლადსამართალდამ-
ცავორგანოებს...ხდებარეაგირებადაშემდგომში,მოკლეპერიოდში,მოძალადეისევ
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ბრუნდებასაზოგადოებაშიდააღმოჩნდება,რომმართლმასჯულებასჰქონიაძალზე
დროებითიხასიათიდაისევთავიდანიწყებაყველაიმინსტრუმენტისჩართვადაგა-
მოყენება,რაცმსხვერპლისდასაცავადარისაუცილებელი“.ესცხადყოფს,მოძალა-
დისქცევისკორექციისპროგრამებისდანერგვისდაგაძლიერებისაუცილებლობას.

ამასგარდა,ცალსახაა,რომმოძალადისქცევისკორექციისმიმართულებითარსე-
ბულიპროგრამაცკი(მათშორის,უკვეარსებული„მოძალადისქცევისკორექცი-
ისპროგრამა“)იყოფრაგმენტული,რადგან პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების
გამოიყოშეჩერებული31. გარდა ამისა, არგანხორციელებულაპროგრამების მონი-
ტორინგი და ეფექტიანობის შეფასება32. პრობლემას ქმნიდა ადამიანურირესურსის
და(კვალიფიციური)კადრებისსიმწირეც,რადგან,მაგ.:პრობაციისბიუროსპროგრა-
მამოიცავდაბენეფიციართაშეზღუდულრაოდენობასდა9ფსიქოლოგს(ასოციაცია
“მერკურის”ფსიქოლოგი,ზუგდიდი) -საქართველოსმასშტაბით.არსებულიგამოც-
დილებაცხადყოფს,რომსაჭიროაშესაბამისიკადრებისმოძიებადაცალკესაშტატო
ერთეულისშექმნა,რომლებიცმხოლოდაღნიშნულპროგრამაშიიქნებიანჩართულე-
ბი,ხოლოსოციალურმუშაკებსარუნდაჰქონდეთსხვამომიჯნავეპასუხისმგებლობა.

3. შე საძ ლე ბე ლია თუ არა მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ა?
აზრთასხვადასხვაობაგამოიწვიამსჯელობამ,თურამდენადააშესაძლებელიმოძალადე
„შეიცვალოს/გამოსწორდეს“დაშეძლოსსაკუთარიაგრესიისგაკონტროლება.კოგნი-
ტურ-ბიჰევიორულიმიდგომაგულისხმობს,რომძალადობრივიქცევადასწავლილიადა,
შესაბამისად,მისიშეცვლაშესაძლებელია(დულუსისმოდელი).2018-2019წწ.მოძალადის
ქცევისკორექციისპროგრამებიხორციელდებოდაპრობაციისეროვნულიბიუროსადა
პენიტენციურისამსახურისმიერ.თუმცა,ვინაიდანარმომხდარააღნიშნულიპროგრა-
მებისშეფასება,არარსებობსმტკიცებულებითგამყარებულიმონაცემებიპროგრამის
ეფექტიანობისშესახებ,შესაბამისად-პოზიტიურიშედეგებისშესახებ(საქართველოს
მასშტაბით)შეიძლებავიმსჯელოთმხოლოდინდივიდუალურდაპირადგამოცდილება-
ზედაფუძნებულიმაგალითებით.თვისებრივიკვლევისთითქმისყველამონაწილეაღ-
ნიშნავს,რომ,პირველრიგში,საჭიროაკრიზისულიოჯახებისპრობლემებზედროული
რეაგირება,სანამკონფლიქტურისიტუაციაუფრორთულფაზაშიგადავა.

რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების მიხედვით,მოძალადის (ქცევის) შეცვლისპერ-
სპექტივაუფროპოზიტიურია.5-ქულიანსკალაზესაშუალომაჩვენებელიოდნავაღემა-
ტებასკალისნეიტრალურწერტილს-3-სდამოქცეულიამაღალიშეფასებისველში(სა-
შუალომაჩვენებელი=3.1).პროცენტულიგანაწილებაკიშემდეგია(იხ.დიაგრამა#3.1)

31UN WOMENსაქართველო.ხელმისაწვდომია
https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2021/05/meeting-initiated-by-un-women-on-strengthening-perpetra-
tor-behaviour-correction-programmes

32სახალხოდამცველისანგარიში,2019.გვ.196,ხელმისაწვდომია
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
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დიაგრამა#3.1
მოძალადისგამოსწორებაშესაძლებელია?

კვლევისმონაცემებისმიხედვით,ის,რომმოძალადისქცევისშეცვლაშეუძლებელია,
განპირობებულია:ა)წარსულინეგატიურიგამოცდილებით(იყოძალადობისმსხვერ-
პლი);ბ)მოძალადისფსიქოლოგიურიმდგომარეობით:მოძალადეყოველთვისთვლის,
რომთავადარაფერიდაუშავებიადამსხვერპლსადანაშაულებს(შემთხვევათა56.8%);
მოძალადესარსურს(სამარცხვინოდმიაჩნია)აღიაროს,რომდახმარებაესაჭიროება
(შემთხვევათა54.1%)33;ანგ)სერვისისმიწოდებისხარვეზით-ადამიანურირესურსის
და/ანპროფესიონალიზმისნაკლებობა.

რაოდენობრივ კვლევაში მამაკაცები უფრო მიუთითებენ, რომ მოძალადე არ აღია-
რებსდახმარების საჭიროებას. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანიფსიქოლოგის
მომსახურებისჩართვადაგაძლიერება,რასაცმოჰყვებარეალურისიტუაციისგაცნო-
ბიერებაროგორცმსხვერპლის,ასევემოძალადისმხრიდან.

4. გან წყო ბე ბი მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის  
პროგ რა მე ბის მი მართ
მონაცემების მიხედვით, ზოგადი დამოკიდებულება მოძალადის ქცევის კორექციის
პროგრამების მიმართ პოზიტიურია -უმრავლესობა აღნიშნული პროგრამისგანვი-
თარებისსაჭიროებასხედავს.მეტიც,ისინითვლიან,რომსახელმწიფომყველასაშუა-
ლებაუნდაგამოიყენოსმოძალადეებისქცევისკორექციისადაადიქციასთან(დამოკი-
დებულებასთან)ბრძოლისთვის:„ოჯახებისგაძლიერებისკენმიმართულიღონისძიება
თუდაერქმევა,მეტიოჯახი(მსხვერპლიცდამოძალადეც)გადადგამსნაბიჯს,მივიდეს
პრობლემისდასაძლევადსპეციალისტთან“. -თამარბებია, ასოციაცია „მერკურის“
ფსიქოლოგი.თავადძალადობისმსხვერპლები,ექსპერტებითურიგითიმოქალაქეები

33 შენიშვნა: მონაცემები დათვლილია რესპონდენტთა იმ ჯგუფიდან, ვინც თვლის, რომ მოძალადის
გამოსწორებასრულიადანუფროშეუძლებელია.



24

აღნიშნავენ,რომმსხვერპლისრეაბილიტაციისთვისდახარჯულიყველანაირირესურ-
სიპრობლემისცალმხრივიმოგვარებაა,თუპარალელურადარმოხდამოძალადესთან
მუშაობა:„მეორემხარე-მოძალადე-არავისახსენდება...ფსიქოლოგიურისერვისის
მიწოდება როგორც მსხვერპლისთვის, ასევე პარალელურად მოძალადისთვის არის
ერთ-ერთიმნიშვნელოვანიგამოსავალი...მოხდესმისიქცევისკორექციადამასთან
მუშაობააქტიურად...მაგ.,თავშესაფრისმსგავსდაწესებულებაში.“ -ქალებისჯგუ-
ფურიდისკუსია,ზუგდიდი.

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნული სააგენტოსოფიცერი  მიუთითებს, რომ სწორედ მოძალადეთა ადრეულ
ეტაპზეგამოვლენაგამოიწვევსოჯახურიძალადობისმუხლითგასამართლებულიპი-
რებისშემცირებას.საგულისხმოა34წლისძალადობისმსხვერპლიქალისმიერდას-
მულიკითხვა,რომლისმიმართგანქორწინებისშემდგომადგილიჰქონდაყოფილიმე-
უღლისმხრიდანაგრესიულიდამოკიდებულებისფაქტს:„რატომარშეიძლება,რომის
პროგრამები,რომლებიცხორციელდება„ოფიციალურადაღიარებული“მოძალადეე-
ბისმიმართ,იქამდეარსებობდეს,სანამ„მოძალადე“გახდებოდა?დასოციალურიმუ-
შაკიდაფსიქოლოგიკრიზისულოჯახთანმუშაობდეს,სანამაშკარაძალადობისფაქტი
მოხდება?(ინტერვიუჩაწერილია2020წ.).

„რაციშრომასახელმწიფომმსხვერპლისგასაძლიერებლად,სამწუხაროდ,წყალ-
შიჩაყრილიგამოდის.თუმოძალადისქცევისკორექციაზეარვიმუშავეთ,თუგარემო
არშევცვალეთ,არიცვლებაშედეგი.მქონდაშემთხვევა,როცამსხვერპლმასაბოლო-
ოდუარითქვაშერიგებაზე.სულრაღაცერთთვეში(ყოფილმამეუღლემ)სხვაგოგო
მოიყვანაცოლად.ცოტახანშიზუსტადიგივეფორმითდაიწყომასზეძალადობა...თუ
ამადამიანსვერდავეხმარეთ,რაგამოდის,ერთიქალიმეორემჩაანაცვლადასაბო-
ლოოდშედეგებისრიცხვიარშეიცვალა“.-ირმაბრეგაძე,ქუთაისისკრიზისულიცენ-
ტრისდათავშესაფრისფსიქოლოგი.

„ძირითადიაქცენტირატომღაცკეთდებამსხვერპლისრეაბილიტაციისპროგრა-
მებისსაჭიროებაზედანაკლებადვამახვილებთყურადღებასმოძალადისრეაბილიტა-
ციისპროგრამაზე.თუჩვენვამბობთ,რომგვინდაშევცვალოთრეალობაამკუთხით,
მაშინისორგანიზაციებიდასახელმწიფოდაწესებულებები,რომლებიცმუშაობენამ
საკითხებზე,უნდამუშაობდნენკონფლიქტისორივემხარესთან,რათაარმოხდესეს-
კალაციადადავიცვათმსხვერპლი.“-ე.შ.,ახალგაზრდულისაკრებულოსწევრი,ჯგუ-
ფურიდისკუსია,ზუგდიდი.

კვლევის მონაწილეები იძლევიანრეკომენდაციებს,თურაუნდაგაკეთდეს მოძალა-
დისქცევისკორექციისპროგრამებშიჩასართავად(მათიმოტივაციისგაზრდისთვის)
დაამპროგრამებისგასაძლიერებლად.როგორცრაოდენობრივი,ასევეთვისებრივი
მონაცემებისმიხედვითგამოკვეთილიაფსიქოლოგისმომსახურებადაცნობიერების
ამაღლებისსაჭიროება.ამასგარდა,ეფექტიანობისგაზრდისთვის,მოძალადისქცევის
კორექციისპროგრამისმეტადფოკუსირებაპრევენციაზე,მაგ.,სკოლებშიძალადობ-
რივი ქცევის მქონე მოზარდებთან მუშაობასა და არაიდენტიფიცირებული მოძალა-
დეებისგამოვლენა-ჩართვაზე.ესუკანასკნელიკიუნდაგანხორციელდესკრიზისულ
ოჯახებთანმუშაობით:
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თვისებრივიკვლევისმიხედვით:

	ფსიქოლოგების (მაგ., მუნიციპალიტეტის ბაზაზე), საჭიროების შემთხვევაში -
ფსიქიატრისდასოციალურიმუშაკებისგადამზადებადაპროგრამაშიჩართვა,
სადაც კრიზისულოჯახებთან იმუშავებენ, განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე:
„ადრეულეტაპზემოხდესმუშაობა...როცაჯერკიდევკონფლიქტურისიტუა-
ციებია.პრევენციაუფროეფექტიანიიქნება...კონფლიქტუროჯახებშიიზრდე-
ბიანპოტენციურიმოძალადეებიდამსხვერპლები,ამიტომრაცშეიძლებაადრე
უნდამოხდესასეთიოჯახებისგამოვლენა,“-მამაკაცებისჯგუფურიდისკუსია,
ბაღდათი;

	სოციალური სამსახურის, უბნის ინსპექტორის და მერის წარმომადგენლების
როლისგაზრდაკრიზისულოჯახებთანმიმართებაში:„უნდაგააქტიურდესსო-
ციალურისამსახური-სოციალურიმუშაკები,მათუნდაიმუშაონ[კრიზისულ]
ოჯახებთან“.-გოგახატიაშვილი,უფლებადამცველი,ექსპერტიქალთამიმართ
დაოჯახშიძალადობისსაკითხებზე;„უბნისინსპექტორისმიერანსოფლებში
მერისწარმომადგენლებისმიერშედგესსიადაგადამისამართდნენამპროგრა-
მაშიჩართვისათვის“-ქალებისჯგუფურიდისკუსია,ზუგდიდი;

	ქცევისკორექციისპროგრამითგათვალისწინებულისერვისებისტერიტორიუ-
ლიხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა;

	მოძალადეებისპროფესიულიგადამზადებადადასაქმებისხელშეწყობითდაინ-
ტერესება,დასაქმებისსპეციალისტისჩართვაპროგრამაში;

	სკოლებში,განსაკუთრებითასოციალურბიჭებთანდამოზარდებთანმუშაობა
დაფსიქოლოგისშტატისარსებობა(მაგ.,ზოგიერთიკვლევისმონაწილემამაკა-
ცითვლის,რომ30წლამდეპირებთანუფროეფექტიანადიმუშავებსპროგრამა,
30წელზეუფროსიასაკისადამიანებთანკირთულიაქცევისშეცვლაზემუშა-
ობა).„პრევენციულიღონისძიებებიარისეფექტიანიდაშედეგზეორიენტირე-
ბული,რაც ამცირებსშემდგომგართულებებს,ზოგავს,როგორცადამიანურ
რესურსს,ასევეფინანსურს.ადრეულიპრევენციისათვის,ვფიქრობ,რომმნიშ-
ვნელოვანია სკოლებში მე-5-მე-6 კლასებიდან მუშაობა ბიჭებთან მათიდამო-
კიდებულებისდაქცევის,მენტალობისკორექციისათვის.“-თიკოჭელიშვილი,
World Visionსოციალურიმუშაკი;

	საზოგადოებისინფორმირებაპროგრამისშესახებ,მათშორის:პოზიტიურიმა-
გალითების/წარმატებისისტორიებისგაცნობა,პროგრამისშეფასებისკვლევე-
ბისჩატარებადაშედეგებისგაცნობასაზოგადოებისთვის;

	მოძღვრისინსტიტუტისჩართულობამორწმუნეადამიანებისათვის(რომელიც
რიგშემთხვევებშიფსიქოლოგსჩაანაცვლებს).

რაოდენობრივიკვლევისმონაცემებისტენდენციათანხვედრაშიათვისებრივიკვლევის
მონაცემებთან. აქვე აღსანიშნავია, რომ მსხვერპლის/ოჯახის წევრების მოთმინებისა
დაძალადობრივქცევაზენაკლებირეაგირებადაბალიშეფასებისველშია,რაცმიუ-
თითებს,რომაღნიშნულიფაქტორირესპონდენტებისუმრავლესობისთვისმოძალადის
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ქცევისშეცვლისსაშუალებადაღარ/ნაკლებადგანიხილება.ყველადანარჩენიღონისძი-
ებამნიშვნელოვანია,თუმცაგამოიკვეთაორიფაქტორი:ფსიქოლოგისჩართვა(საშუა-
ლომაჩვენებელი=4.1)დაიმსპეციალისტებისჩართვა,რომლებიცმოძალადესადიქცი-
ისგან(დამოკიდებულებისგან)გაათავისუფლებს(საშუალომაჩვენებელი=4.1).

სქესისჭრილშიგამოვლინდა,რომმოძალადისქცევისშეცვლისხელშესაწყობად,სპე-
ციალისტების ჩართვა, რომლებიც მოძალადეს ნივთიერებაზე/აზარტულ თამაშებზე
დამოკიდებულებისგანგაათავისუფლებს,ქალებისთვისუფრომნიშვნელოვანია (უფ-
რო/ძალზეშეუწყობსხელს-78%),ვიდრემამაკაცებისთვის(უფრო/ძალზეშეუწყობს
ხელს-58%).ასევეოჯახისწევრების/მსხვერპლისმოთმინებადაძალადობრივქცევა-
ზენაკლებირეაგირებაქალებისთვისუფრონაკლებადგანიხილებამოძალადისქცევის
შეცვლისხელშემწყობფაქტორად(უფრო/საერთოდარშეუწყობსხელს-51.1%),ვიდ-
რემამაკაცებისთვის(უფრო/საერთოდარშეუწყობსხელს-35.1%).იხ.ცხრილი#4.1

ცხრილი#4.1

ჩამოთვლილიღონისძიებებირამდენადშეუწყობსხელსმოძალადის
ქცევისშეცვლას?

საშუალო
მაჩვენე-
ბელი
(Mean)

1 ოჯახისწევრების/ახლობლების/ნაცნობების/მეგობრებისჩარევა 3.3

2 მოძალადისსამართლებრივიდასჯა(პატიმრობისჩათვლით) 3.3

3 მოძალადისდასაქმებისხელშეწყობა 3.8

4 სოციალურიმუშაკისჩართვა 3.8

5 ეკლესიის/მოძღვრისჩართულობა 3.8

6 ფსიქოლოგისჩართვა 4.1

7 პოლიციისწარმომადგენლებისჩართვა(მოძალადესთანმუშაობა) 3.4

8
იმსპეციალისტებისჩართვა,რომლებიცმოძალადესნივთიერება-
სა(ალკოჰოლი,ნარკოტიკი)დააზარტულთამაშებზედამოკიდე-
ბულებისგანგაათავისუფლებს

4.1

9
მხოლოდოჯახისწევრების/მსხვერპლისმოთმინებადაძალადობ-
რივქცევაზენაკლებირეაგირება

2.6

10 ცნობიერებისამაღლებისკამპანიისწარმოება 3.9

შენიშვნა:მონაცემებიდათვლილია5-ქულიანსკალაზე,სადაცციფრი„1“ნიშნავს„სა-
ერთოდარშეუწყობსხელს“,ხოლოციფრი„5“–„ძალზეშეუწყობსხელს“.სკალის
ნეიტრალურიპუნქტიაციფრი„3“.შესაბამისად,მონაცემები,რომლებიცაღემატება
„3“-ს,მოქცეულიამაღალიშეფასებისველში,ხოლომონაცემები,რომლებიც„3“-ზე
ნაკლებია-დაბალიშეფასებისველში.
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თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მონაწილეთა უმეტესობა ფიქრობს, რომ
მოცემულეტაპზე,არცსაკუთრივმოძალადეებიდაარცმათიოჯახისწევრები/სა-
ზოგადოებაარარიანმზადმოძალადისქცევისკორექციისპროგრამაშიჩასართავად
(რაოდენობრივკვლევაშისაშუალომაჩვენებელიდაბალიშეფასებისველშიამოქცე-
ული-საშუალომაჩვენებელი=2.934,ე.ი.ნეგატიურიშეფასებისკენიხრება).„საზოგა-
დოებას[ოჯახში]ძალადობაარმიაჩნიაისეთსერიოზულდანაშაულად,როგორიცაა,
მაგალითად, მკვლელობა, ქურდობა, ყაჩაღობა...“ - ქალების ჯგუფური დისკუსია,
თერჯოლა.

აღნიშნულიგარემოებაგანპირობებულიამოძალადისქცევისკორექციისპროგრამის
შესახებინფორმაციისნაკლებობით,შესაბამისიპოლიტიკისარარსებობითდაგამყა-
რებულიასტერეოტიპებით.შედეგად,მოძალადეებიფსიქოლოგისჩარევასაკავშირე-
ბენფსიქიკურპრობლემებთანდაამისგამოუარსამბობენმომსახურებისმიღებაზე.
ასევე,არხდებასოციალურიმუშაკისჩართვაკონფლიქტისსაწყისეტაპზე(ძალადო-
ბისფაქტისდაფიქსირებამდე).აღნიშნულიფაქტორებისდაძლევაგაზრდისსაზოგა-
დოებისმზაობასდამიმღებლობასმოძალადისქცევისკორექციისპროგრამისმიმართ:
„ადრეშშმპირებსმალავდნენოჯახში,ინტეგრაციაარხდებოდასაზოგადოებაში,მას
მშობლებიარაღიარებდნენ.დღესკიინტეგრირებულებიცარიანდაწარმატებულე-
ბიც.რატომ?!მათზედაიწყოპროგრამამმუშაობა,დაიხარჯათანხები,რომესხალხი
საზოგადოებაშიგამოეყვანათდაბევრისრულფასოვნადარისინტეგრირებულისაზო-
გადოებაში.მევფიქრობ,რომასეიქნებაამშემთხვევაშიც...ნელ-ნელამივალთშედე-
გამდე.“-თორნიკე,38წლის,სპორტსმენი.

ზემოაღნიშნულისმიუხედავად,თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისმონაცემები
გვიჩვენებს,რომძალადობისმსხვერპლისუსაფრთხოებაპირდაპირუკავშირდებამო-
ძალადისქცევისკორექციისპროგრამისდანერგვასადამასშიმოძალადისჩართვას
(რაოდენობრივკვლევაშისაშუალომაჩვენებელიმაღალიშეფასებისველშიამოქცეუ-
ლი-საშუალომაჩვენებელი=3.9335,ე.ი.პოზიტიურიშეფასებისკენიხრება).

კვლევაშიმონაწილეზოგიერთიდარგისსპეციალისტიდაექსპერტიმიუთითებს,რომ
მოძალადეს/პოტენციურ მოძალადეს ხშირ შემთხვევაში უჭირს ოჯახურ კონფლიქ-
ტებშისაკუთარიპასუხისმგებლობისგაცნობიერება,რაცაუცილებელსხდისქცევის
კორექციისპროგრამაშიჩასართავად„სავალდებულო“კომპონენტისინტეგრირებას:
„მიუხედავადიმისა,რომსაჭიროებაარისდაჩვენიორგანიზაციაცსთავაზობდააღ-
ნიშნულ სერვისს, პრაქტიკაში ბევრი მამაკაცითავს იკავებდა ნებაყოფლობით კონ-
ფლიქტოლოგთანანფსიქოლოგთანმოსვლისგან,არადა„წყვილებთან“მუშაობისუკ-
ვეარსებულიგამოცდილებაცხადყოფს,თურამდენადეფექტიანიაესმუშაობა,კონ-
ფლიქტების დეესკალაციის და ძალადობის პრევენციის თვალსაზრისით.“ - ხათუნა
გოგუა,კონფლიქტოლოგი,ქალთაფონდი„სოხუმი“.

345-ქულიანსკალაზე,სადაცნეიტრალურიწერტილიარისციფრი„3“

355-ქულიანსკალაზე,სადაცნეიტრალურიწერტილიარისციფრი„3“



28

4.1 რო გო რი უნ და იყოს მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის პროგ რა მა? 
რა ტი პის მომ სა ხუ რე ბე ბი უნ და მი ი ღოს პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ მა?
თვისებრივიდარაოდენობრივიკვლევისმონაწილეთამხრიდანგამოიკვეთამოძალა-
დისქცევისკორექციისპროგრამისდამისიდანიშნულებისმიმართრამდენიმეძირი-
თადიმიდგომა:

	პროგრამაუნდაიყოსუფასო(სპეციალისტებისაზრით,შესაძლოასწორედაღ-
ნიშნულიფაქტორიგახდესმოძალადეებისპროგრამაშიჩართვისმოტივატორი,
მაგ.:„უფასოდგთავაზობენფსიქოლოგთანსაუბარსდასულარმიფიქრია,რომ
უარიმეთქვა...რომჩავერთე,ძალიანმომეწონადაარცერთიშეხვედრაარგა-
მომიტოვებია. ჯერ ძალით მოჰყავდათ ყველა, მერე წასვლა არუნდოდათ.“ -
გ.ფ.მამაკაცი,37წლის,მოძალადე;

	პროგრამაუნდაიყოსინდივიდუალურიდამოძალადისსპეციფიკურთავისებუ-
რებებზემორგებული(ქეისზე);

	პროგრამაშითავიდანვეორივე მხარეუნდა იყოს ჩართული - მოძალადეცდა
მსხვერპლიც(ამმოსაზრებასძალადობისმსხვერპლებიცემხრობიან);

	პროგრამაშიაუცილებელიაჯგუფურითერაპიისგათვალისწინება,ე.წ.თანამ-
გზავრისეფექტი,როდესაცმსგავსიცხოვრებისეულიგამოცდილებისადამია-
ნებთანინდივიდიუფროგულახდილიხდება(ამასგანსაკუთრებითაღნიშნავენ
ყოფილიპრობაციონერები-ქცევისკორექციისპროგრამისყოფილიბენეფიცი-
არები);

	კვლევაშიჩართულიყველამონაწილეხაზსუსვამსმოძალადისქცევისკორექ-
ციისპროგრამაშიფსიქოლოგისჩართულობასდამისპოზიტიურროლს.გარ-
დაამისა,მნიშვნელოვანინაწილიმიუთითებსსოციალურიმუშაკისაუცილებე-
ლიჩართულობის(მოძალადისსაჭიროებისგანსაზღვრისათვის)დაიურიდიული
მომსახურებისგაწევისსაჭიროებისშესახებ;

	ზოგიერთიექსპერტიდაძალადობისმსხვერპლიმიუთითებს,რომუნდაშეიქ-
მნასკრიზისულიცენტრიმოძალადეებისთვის,სადაცისინიმიიღებენყველასა-
ჭირომომსახურებას(ფსიქოლოგიური,იურიდიულიმომსახურება-სოციალუ-
რიმუშაკიშეაფასებსსაჭიროებებს).

რაცშეეხებარაოდენობრივკომპონენტს,ამშემთხვევაშიცპრიორიტეტულიაფსიქო-
ლოგის მომსახურება (შემთხვევათა 55.5%), ასევე ადიქციისგან (დამოკიდებულების-
გან)გათავისუფლება(შემთხვევათა59.3%),მოძალადისადამსხვერპლისერთობლივი
კონსულტაცია (შემთხვევათა 44.7%). სქესის მიხედვით დაფიქსირდა განსხვავებები,
კერძოდ:ქალებისთვისცალსახადუფრომნიშვნელოვანიაფსიქოლოგისმომსახურება
დამოძალადისნივთიერებაზედამოკიდებულებისგანგათავისუფლება,ხოლომამაკა-
ცებთან-ნივთიერებაზედამოკიდებულებისგარდა,მოძალადისდამსხვერპლისერ-
თობლივიფსიქოლოგიურიკონსულტაცია.იხ.დიაგრამები#4.1.1და#4.1.2
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დიაგრამა#4.1.1

რატიპისმომსახურებაუნდამიიღოსმოძალადემ?



დიაგრამა#4.1.2
რატიპისმომსახურებაუნდამიიღოსმოძალადემ?

(სქესისმიხედვით)

ფსიქოლოგის მომსახურება/ინდივიდუალური 
ფსიქოლოგიური სეანსი

თუ საჭიროებს ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისაგან 
გათავისუფლებას  შესაბამის სპეციალისტთან კონსულტაცია

ჯგუფური თერაპია

მოძალადის და მის მიერ განხორციელებული ძალადობის 
მსხვერპლის ერთობლივი ფსიქოლოგიური კონსულტაცია

პროფესიული გადამზადების პროგრამა

სხვადასხვა სახის დახმარება, რაც ხელს შეუწყობს დააქმებაში (ან 
თუ უკვე დასაქმებულია  ეკონომიკურად მეტად გაძლიერე ბაში)

სხვა

ფსიქოლოგის მომსახურება/ინდივიდუალური 
ფსიქოლოგიური სეანსი

თუ საჭიროებს ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისგან 
გათავისუფლებას  შესაბამის სპეციალისტთან 

კონსულტაცია

ჯგუფური თერაპია

მოძალადის და მის მიერ განხორციელებული 
ძალადობის მსხვერპლის ერთობლივი ფსიქოლოგიური 

კონსულტაცია

პროფესიული გადამზადების პროგრამა 

სხვადასხვა სახის დახმარება, რაც ხელს შეუწყობს 
დასაქმებაში (ან თუ უკვე დასაქმებულია  

ეკონომიკურად მეტად გაძლიერებაში)
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ზოგადად, მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამების საერთაშორისო გამოცდი-
ლებიდანგამომდინარე,კვლევაშიმონაწილედარგისსპეციალისტებიდაექსპერტები
ქართულირეალობისთვისმიზანშეწონილადმიიჩნევენ, პირველრიგში - პოლონური
მოდელის განხორციელებას. ასევე მიუთითეს ესპანური და ამერიკული მოდელების
ეფექტიანობისშესახებ.

5. მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის პროგ რა მის  
მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე ფა სე ბა

5.1 ბე ნე ფი ცი ა რის ჩარ თვა პროგ რა მა ში

მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად განსაზ-
ღვრავს პროგრამაში ბენეფიციარის ჩართვის გზები და საშუალებები, თვისებრივი
კვლევისმონაცემებისთანახმად,აზრებიგაიყოდაგამოიკვეთაშემდეგიმოსაზრებები:

	მხოლოდ ნებაყოფლობითი - არგუმენტად წარმოდგენილია მოსაზრება, რომ
იძულებითადამიანისშეცვლაარხდება,თუმოძალადემთავადარგააცნობიე-
რა:„პერმანენტულადვერვაიძულებთმოძალადეებსპროგრამაშიჩართვას,არ
იმუშავებს.“-ხათუნაგოგუა,ქალთაფონდი„სოხუმის“კონფლიქტოლოგი.„ის
აქამდეუნდამივიყვანოთ“ანწახალისებით(მაგ.,პროფესიულიგადამზადებით
დადასაქმებისხელშეწყობისგზით),ანპოზიტიურიმაგალითებისდემონსტრი-
რებით-მიუთითებსჯგუფურიდისკუსიებისმონაწილეებისნაწილი;

	მხოლოდსავალდებულო-აღნიშნულისაშუალების„მომხრეები“თვლიან,რომ
საზოგადოებისმენტალიტეტისდაგაბატონებულისტერეოტიპებისგავლენით,
ნებაყოფლობითთითქმისარცერთიმოძალადეჩაერთვებაპროგრამაში,რად-
განმოძალადეებიდაზოგჯერმათიოჯახისწევრები/ახლობლები/საზოგადოება
ვერხედავენრეაბილიტაციისსაჭიროებას.მაგ.,ერთ-ერთმამსხვერპლმარო-
დესაცმეუღლესშესთავაზაფსიქოლოგთანვიზიტი,საპასუხოდგაორმაგებული
ძალადობამიიღო:„ჩათვალა,რომმემისგამოსწორებასვცდილობდი“.-ს.დ.,
ხონი;ქცევისკორექციისპროგრამისერთ-ერთიყოფილიბენეფიციარიმიუთი-
თებს,რომ,ნებაყოფლობითარჩაერთვებოდა,თუმცამასმერე,რაც„დაავალ-
დებულეს“მონაწილეობა,თავადაცდაინტერესდადაკმაყოფილიდარჩა.სპეცი-
ალისტებისაზრით,იძულებითიფორმისგამოყენებაეფექტიანიიქნებამოძალა-
დეძალოვანისტრუქტურებისწარმომადგენლებისმიმართებითაც.ასოციაცია
„მერკურის“წარმომადგენლისაზრით,არავისაქვსილუზია,რომმოძალადეები
ქცევისკორექციისპროგრამაშიმაშინვეჩაერთვებიან. პოლონურიგამოცდი-
ლება გვიჩვენებს,რომ მოძალადებისადმი „წვდომა“ პენიტენციურ სისტემაში
მყოფიდაპრობაციონერიმოძალადეებისპროგრამაშიჩართვითგანხორციელ-
და.ხოლომომდევნოეტაპისისტემისმიღმაარსებულიმოძალადეებისადრეულ
ეტაპზეპროგრამაშიინტეგრირებაა.
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	კომბინირებული - იმ მოძალადეების ნაწილისთვის, ვისაცოფიციალურადდა-
ეკისრა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, პროგრამაში ჩართვა უნდა იყოს
სავალდებულო,ხოლოდანარჩენებისთვის-ნებაყოფლობითი(მაგ.,შემაკავებე-
ლიორდერისგამოწერისშემთხვევაში,უნდაჩაერთოსსოციალურიმუშაკიან
პოლიციის წარმომადგენელიდა მათი მეშვეობით მოხდეს მოძალადის ჩართვა
ქცევისკორექციისპროგრამაში).ალტერნატივა-ირიბიიძულებისპრინციპის
გამოყენება:მოძალადესშესთავაზონარჩევანისასჯელი/სამართლებრივიპა-
სუხისმგებლობისდაკისრებაანქცევისკორექციისპროგრამაშიჩართვა;

	პროგრამაშიჩართვა,როგორცდამატებითიღონისძიება-არუნდაგანიხილე-
ბოდეს,როგორცპასუხისმგებლობის/სასჯელისალტერნატივა.

რაოდენობრივიმონაცემებისმიხედვით,მართალია86.3%-ისაზრით,ქცევისკორექციის
პროგრამაშიჩართვამოძალადისთვისსავალდებულოუნდაიყოს,თუმცაამავეჯგუფის
თითქმის44%თვლის,რომოჯახშიძალადობისბრალდებითმსჯავრდებულისჩართვა
პროგრამაშიალტერნატივისშეთავაზებისგზითუფროსასურველია,მაგ.,დიდიფულადი
ჯარიმა/პატიმრობა/პირობითიმსჯავრიანპროგრამაშიჩართვა.მნიშვნელოვანიაწახა-
ლისებისგამოყენებისხვედრითიწილიც-34.4%.ნიუანსურიგანსხვავებებიგამოვლინდა
ჭრილებისმიხედვით.უმაღლესიგანათლებისმქონეთაუფროდიდმანაწილმაუპირატე-
სობამიანიჭაწახალისებისფორმასმოძალადისპროგრამაშიჩასართავად(40.5%),ხოლო
დასაქმებულირესპონდენტებისათვისთანაბარიმნიშვნელობააქვსალტერნატივისშე-
თავაზებასადაწახალისებას(დაახლოებით37%).(იხ.დიაგრამა#5.1.1)

დიაგრამა#5.1.1
როგორუნდავაიძულოთოჯახშიძალადობისბრალდებითმსჯავრდებული

მოძალადე,რომჩაერთოსპროგრამაში?

რაცშეეხებაპირებს,რომლებიცარარიანძალადობისმუხლითმსჯავრდებულნი(ე.წ.
„ჩუმიმოძალადეები“),თუმცაშემჩნეულნიარიანოჯახისწევრებისმიმართძალადობ-
რივქცევაში-მათიქცევისკორექციისპროგრამაშიმოზიდვისორიგზაგამოიკვეთა
(თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მიხედვით):ცნობიერების ამაღლების



32

კამპანიისგანხორციელება,როგორცმოსახლეობისათვის(მაგ.:სამართალდამცავებ-
თან, პედაგოგებთან, მედიკოსებთან, სტუდენტებთანდა ა.შ.), ასევე სკოლებში (შემ-
თხვევათა48.1%)დასოციალურიმუშაკისადაფსიქოლოგისროლისგაზრდაკრიზი-
სულიოჯახებისიდენტიფიცირებისდაპოტენციურმოძალადესთან(ვისაცუჭირსაგ-
რესიისდაბრაზისკონტროლი)დაოჯახისწევრებთანშემდგომიმუშაობა(შემთხვევა-
თა46.2%).(იხ.დიაგრამა#5.1.2)

დიაგრამა#5.1.2
რაგზითუნდაჩაერთოსპროგრამაშიე.წ.„ჩუმიმოძალადე“?

(პასუხებისრაოდენობა)

ჭრილების მიხედვით გამოვლინდა განსხვავებები,რომლებიც სპეციფიკურიათავად
აღნიშნულიჯგუფებისთვის:

	ქალები,უმაღლესიგანათლებისმქონენიდადასაქმებულები,პროგრამაში„ჩუ-
მიმოძალადეების“მოზიდვისგზებსშორისუპირატესობასანიჭებენსოციალუ-
რიმუშაკისდაფსიქოლოგისმუშაობას(შემთხვევათა49.1%),ხოლომამაკაცები
- ცნობიერების ამაღლების კამპანიის განხორციელებას (შემთხვევათა 54.1%)
დაუბნისინსპექტორისდა/ანსოფლებშიმერისწარმომადგენლებისმიერმათ
აღრიცხვას(შემთხვევათა48.1%);

	მოწყვლადიჯგუფისთვის(მრავალშვილიანიდედა,მარტოხელაქალი,ძალადო-
ბისმსხვერპლი,სოციალურადდაუცველიპირისსტატუსისმქონე,სამშობლოში
დაბრუნებულიემიგრანტი,შშმპირი)მნიშვნელოვანიაუბნისინსპექტორისდა/ან
სოფლებშიმერისწარმომადგენლებისმიერმათიაღრიცხვადაპროცესშითვით-
მმართველობისაქტიურიჩართვა(დაახლოებით42-43%);იხ.დიაგრამა#5.1.3

სოციალურმა მუშაკმა და ფსიქოლოგმა უნდა 
იმუშაონ აღნიშნულ საკითხზე

უბნის ინსპქტორის და/ან სოფელში მერის 
წარმომადგენლის მიერ მოხდეს მათი აღრიცხვა

თვითმმართველობა უნდა ჩაერთოს აქტიურად 
აღნიშნულ პროცესში

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანია 
(მათ შორის  სკოლებში)

მოძალადეების დაინტერესება (მაგ: გადამზადება და 
შემდგომი დასაქმების პერსპექტივა)

 დაიგეგმოს წამახალისებელი აქტივობები (მაგ: 
სხვადასხვა სახის დახმარებების სახით) პროგრამაში 

ჩართვისთვის
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დიაგრამა#5.1.3

რაგზითუნდაჩაერთოსპროგრამაში„ჩუმიმოძალადე“?
(პასუხებისრაოდენობასქესისმიხედვით)

5.2 მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის პროგ რა მის  
მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბი და  გან ხორ ცი ე ლე ბის ფორ მე ბი 

ადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციისპროგრამებისწარმატებითგანხორ-
ციელება მულტისექტორულთანამშრომლობას მოითხოვს.დარგის სპეციალისტები,
ექსპერტებიდასხვაპირებიმიუთითებენ,რომმხოლოდსახელმწიფოსმიერპროგრა-
მისეფექტიანადგანხორციელებავერმოხერხდება:

	თუკერძოდაარასამთავრობოსექტორიიქნებასერვისისმიმწოდებელი,შე-
საძლებელია,თვითმმართველობაჩაერთოსპროგრამისსრულიანნაწილობ-
რივი დაფინანსების გზით, ე.ი. პროგრამა განხორციელდეს სახელმწიფოს
„ქოლგისქვეშ“დანებისმიერიკვალიფიციურირესურსისგამოყენებით(მაგ.,
„კრიზისულოჯახებთანმუშაობა(სსო-სმიერ,ანფსიქოლოგიურიჯგუფური
თერაპიისსერვისისმიწოდებასპეციალიზებულიფსიქოლოგიურისერვისის
მიერ);

	კვლევისმონაწილეთაგარკვეულმანაწილმამიუთითა,რომთვითმმართველო-
ბებშიშეზღუდულიფინანსურირესურსისგამო,სასურველია,თანამშრომლობა
შედგესჯანდაცვის,შინაგანსაქმეთა,იუსტიციისსამინისტროებსადაკერძო/
არასამთავრობოსექტორსშორის;

სოციალურმა მუშაკმა და ფსიქოლოგმა უნდა იმუშაონ 
აღნიშნულ საკითხზე 

უბნის ინსპქტორის და/ან სოფლებში მერის 
წარმომადგენლების მიერ მოხდეს მათი აღრიცხვა

თვითმმართველობა უნდა ჩაერთოს 
აქტიურად აღნიშნულ პროცესში

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანია 
(მათ შორის სკოლებში) 

პროგრამაში ჩართვისთვის მოძალადეების დაინტერესება 
(მაგ: გადამზადება და შემდგომი დასაქმების პერსპექტივა)

პროგრამაში ჩართვისთვის წამახალისებელი
აქტივობების დაგეგმვა 
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	გამოითქვამოსაზრება,რომმოძალადისქცევისკორექციისპროგრამისსაწყის
ეტაპზესახელმწიფოუწყებების მიერშეიქმნას მულტიდისციპლინურიგუნდი,
რომელიცსხვადასხვამიმართულებითიმუშავებს(მაგ.:სპეციალიზებულიკრი-
ზისული ცენტრის შექმნა, ბენეფიციარების მოზიდვა, სერვისის მიწოდება და
ა.შ.);

	ქცევისკორექციისპროგრამაშიბენეფიციარებისჩართვა/ჩართვისსაჭიროების
განსაზღვრა შესაძლებელია განხორციელდეს: ა) მუნიციპალიტეტის შესაბამი-
სიგანყოფილებისმიერ(კრიზისულიოჯახისიდენტიფიცირებადაპროგრამა-
შიპოტენციური მოძალადისთუ კონფლიქტში მყოფი წყვილების ინტეგრირე-
ბაადგილებზესოციალურიმუშაკისჩართულობით);ბ)მულტიდისციპლინური
გუნდისმიერ-სოციალურიმუშაკის,ფსიქოლოგის,სამართლისსპეციალისტის/
უბნის რწმუნებულის/პოლიციელის მონაწილეობით36. ამავე მულტიდისციპლი-
ნურმა გუნდმა ინდივიდუალური მიდგომის საფუძველზე უნდა განსაზღვროს,
მოძალადეებისრომელკატეგორიასპროგრამისრაფორმატი,ვადები,ციკლის
ხანგრძლივობაშეესაბამება.პროგრამაშიბენეფიციარებისმოზიდვისდაჩარ-
თვისშემდეგგამოიყენონსამოქალაქოსექტორისრესურსი;

	თვისებრივიმონაცემებისმიხედვით,შესაძლებელიაარასამთავრობოორგანი-
ზაციებმადაიწყონპროგრამისპილოტირებადაშემდგომგაგრძელდესსახელ-
მწიფოდაწესებულებისმიერ/ანდაფინანსდესსახელმწიფოსმიერ;

	რაოდენობრივი კვლევის მონაცემების თანახმად, პირველი და მეორე რიგის
სერვისისმიმწოდებლებადდასახელდასახელმწიფოსმიერშექმნილიმულტი-
დისციპლინურიჯგუფიკრიზისულცენტრებში(შემთხვევათა61.3%)დასახელ-
მწიფო დაფინანსებით/თანადაფინანსებით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე
არასამთავრობოორგანიზაციის მიერ მართული სპეციალური სარეაბილიტა-
ციოცენტრი(შემთხვევათა45.5%).იხ.დიაგრამა#5.2.1

„უწყებებისთანამშრომლობით...უნდაარსებობდესჯგუფი,რომელშიცშევასოცია-
ლურიმუშაკი, მუნიციპალიტეტისთანამშრომლები,ფსიქოლოგი... კოალიციურიმუ-
შაობაკვალიფიციურიკადრებისგამოყენებითროგორცსახელმწიფო,ისეარასამთავ-
რობოსტრუქტურებიდან.სახელმწიფოუნდაიყოსზედამხედველიდადანარჩენიჩა-
მოთვლილიიყოსშემსრულებელი.“-ქალებისჯგუფურიდისკუსია,თერჯოლა.

36 თვისებრივი მონაცემების მიხედვით, პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ რეკომენდაცია უნდა
გაიცეს:მხოლოდფსიქოლოგისანფსიქოლოგთაჯგუფისმიერ;მხოლოდსოციალურიმუშაკისმიერ;
მხოლოდსამართალდამცავიორგანოებისწარმომადგენლებისმიერ;თავშესაფრის/კრიზისულიცენტ-
რისწარმომადგენლებისმიერ;ოჯახისწევრებისმიერ.
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დიაგრამა#5.2.1

რომელიუწყებისმიერუნდაგანხორციელდესპროგრამა?
(პასუხებისრაოდენობა)

ქცევისკორექციისპროგრამისგანხორციელებისფორმაუნდამოიცავდესჯგუფურ
დაინდივიდუალურთერაპიას (თვისებრივიკვლევისმონაწილეებიუფროჯგუფური
თერაპიისეფექტიანობაზემიუთითებენ):

	მამაკაცები და ძალადობის მსხვერპლები ხაზს უსვამენ ჯგუფური თერაპიის
უპირატესობას, გულწრფელობის ხარისხის გაზრდისდა მოკლედროში ბენე-
ფიციართა უფრო მეტი რაოდენობის ჩართვის თვალსაზრისით. თუმცა ასევე
აღინიშნაჯგუფურითერაპიისხარვეზი,კერძოდკირომელიმებენეფიციარის
მხრიდანძალადობასთანდაკავშირებულისაკითხისადმიუარყოფითიმიდგომის
ანგულგრილობისგამომჟღავნებამ,შესაძლოა,სხვაბენეფიციარებშიუნდობ-
ლობაანპროგრამისდატოვებისსურვილიგამოიწვიოს.შესაბამისად,მნიშვნე-
ლოვანიაპოზიტიურმაგალითებზეაქცენტირება;

	ზოგიერთიმონაწილეხაზსუსვამსინდივიდუალურიფსიქიოლოგიურითერაპი-
ისფინანსურარახელმისაწვდომობასდაამმოტივითუპირატესობასოჯახურ
თერაპიასანიჭებს;

	თუმოძალადეძლიერიაგრესიულობითგამოირჩევა,კვლევისზოგიერთიმონა-
წილისაზრით,უმჯობესიამასთანინდივიდუალური,ხოლომოგვიანებით-ჯგუ-
ფურიდა/ანოჯახურითერაპიაჩატარდეს(ოჯახურიგარემოს/ფონისგაუმჯო-
ბესებისმიზნით).

  სახელმწიფო დაფინანსებით/თანადაფინანსებით შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ 

მართულ სპეციალურ სარეაბილიტაციო ცენტრში

სახელმწიფოს მიერ  შექმნილი მულტიდისციპლინური 
ჯგუფის მიერ კრიზისულ ცენტრებში (სოციალური მუშაკის 

და ფსიქოლოგის მონაწილეობით)

ადგილობრივი თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში 
არსებული სოციალური მუშაკის და ფსიქოლოგის მიერ

უნდა ფუნქციონირებდეს ერთგვარი ჯგუფური 
ფსიქოლოგიური თერაპიის სახით

პრობაციის სააგენტოში 

ფსიქოლოგის მუშაობით წყვილებთან 
(კონფლიქტური/კრიზისული ოჯახები)

სხვა
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5.3 მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი

აუცილებელია,მკაფიოდგანისაზღვროსპროგრამისსამიზნეჯგუფები.თვისებრივი
კვლევისმასალებიდან,ძირითადად,გამოიკვეთაშემდეგი:

	იდენტიფიცირებულიმოძალადეები:

	მოძალადეები,რომლებსაცდაეკისრასამართლებრივიპასუხისმგებლობა
(არიანმსჯავრდებულები,ანმოხდილიაქვთსასჯელი);

	მოძალადეები,ვისმიმართაცგამოცემულიაშემაკავებელიორდერი(მინი-
ჭებულიაქვთმოძალადისსტატუსი);

	არაიდენტიფიცირებულიმოძალადეები-ვისაცარდაკისრებიასამართლებრი-
ვიპასუხისმგებლობადაშედარებით„მსუბუქიფორმის“ძალადობასმიმართა-
ვენ-პირებიკრიზისული/კონფლიქტურიოჯახებიდან;

	დარგისსპეციალისტებმადაექსპერტებმამიუთითესძალოვანდასამართალ-
დამცავსტრუქტურაშიმომუშავეპირებისდამათიოჯახებისშესწავლისსაჭი-
როებისშესახებ,რადგანდაძაბულიდასტრესულისამუშაოგარემონეგატიურ
გავლენასახდენსმათგანწყობასადაქცევაზედანაწილსუბიძგებსძალადობრი-
ვიქმედებებისჩადენისკენ (შესაბამისად,საჭიროამათიპერიოდულიმონიტო-
რინგიდასარეაბილიტაციოპროგრამაშიჩართვა).

	კვლევაშიჩართულპირთანაწილმა(მათშორისჯგუფურდისკუსიაშიმონაწილე
მამაკაცებმა)პროგრამისსამიზნეჯგუფადდაასახელასკოლაშიასოციალური
ქცევისმქონებიჭებიდაარასრულწლოვნები,რომელთამიმართგამოიცაშემა-
კავებელი/დამცავიორდერი.

რაოდენობრივიკვლევისმონაცემებით,მეტწილადგამოიკვეთაბენეფიციარებისორი
ჯგუფი:არაიდენტიფიცირებულიმოძალადეები (შემჩნეულიძალადობრივქცევაში) -
შემთხვევათა 59.1%და პირები, რომლებზეც გამოწერილია შემაკავებელი ორდერი,
თუმცა(სამართალდარღვევისხასიათიდანგამომდინარე),არარიანმიცემულნისის-
ხლისსამართლებრივპასუხისგებაში,ანმათმიმართარარისგამოყენებულიაღკვე-
თისღონისძიებასაპატიმროსსახით-შემთხვევათა57.9%.

ასევემნიშვნელოვანიდათანაბარიხვედრითიწილიაქვთმოძალადეებსკრიზისული/
კონფლიქტურიოჯახებიდანდაასოციალურიქცევისმქონებიჭებს(შემთხვევათადა-
ახლოებით45%).ადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციისსაჭიროებასაჩვე-
ნებსისფაქტიც,რომქალებისთვისპირველირიგისბენეფიციარებსწარმოადგენენ
არაიდენტიფიცირებული(„ჩუმი“)მოძალადეები(შემთხვევათა60.4%),ხოლომამაკა-
ცებისთვის-პირები,რომლებზეცგამოწერილიაშემაკავებელიორდერი(შემთხვევა-
თა64.1%).(იხ.დიაგრამა#5.3.1)
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დიაგრამა#5.3.1
ვინუნდაიყოსპროგრამისბენეფიციარი?

(პასუხებისრაოდენობა)

5.4 მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის პროგ რა მის მო ნი ტო რინ გი

რაოდენობრივიკვლევისმონაწილეთა97.9%-მამიუთითა,რომმოძალადისქცევისკო-
რექციისპროგრამამონიტორინგსსაჭიროებს.

თვისებრივიკვლევისმონაწილეებმაადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციის
პროგრამისმონიტორინგისმნიშვნელობასგაუსვესხაზი,რაცუზრუნველყოფსრო-
გორცპროგრამისეფექტიანობისშეფასებასდამდგრადობას,ასევემოძალადისთვის
ერთგვარგაფრთხილებასაც,რომიგიდაკვირვებისდაყურადღებისქვეშაა(„მონიტო-
რინგისდროსვხვდები,რომისევკონტროლზევარ,ისევმეთვალყურეობისქვეშდაეს
ყველაფერიგაიძულებსსაბოლოოდ,რომარგაიმეოროისშეცდომა,რაცერთხელდა-
უშვი.“-გ.ფ.,ძალადობისბრალდებითმსჯავრდებული,37წ.,ზუგდიდი)-ესკიძალა-
დობისმსხვერპლისთვისგანმეორებითიძალადობისპრევენციასწარმოადგენს.ამას
გარდა,მონიტორინგისშედეგადშესაძლებელიაროგორცჩატარებულიმუშაობისზე-
გავლენისშეფასება,ასევედამატებითისაჭიროებებისგამოვლენა.

ჯგუფურდისკუსიებზეგამოითქვამოსაზრებები,თურაფორმითუნდაგანხორციელ-
დესმონიტორინგი (იმწინაპირობით,რომარცერთიქმედებამოძალადისუფლებებს
არუნდაარღვევდეს):

	დაკვირვება და რისკების შესაფასებლად ტესტირების ჩატარება პროგრამის
დასაწყისში,შუალედშიდაბოლოს.ასევეინდივიდუალურიგასაუბრებებიმოძა-
ლადეებთან;

  პირი (მოძალადე)
კრიზისული/კონფლიქტური ოჯახებიდან

ასოციალური ქცევის მქონე ბიჭები
(მაგ. სკოლის მოსწავლე)

პირები, რომლებზეც გამოწერილია შემაკავებელი 
ორდერი, თუმცა (სამართალდარღვევის ხასიათი დან 

გამომდინარე), არ არიან მიცემულნი სისხლისსამართ
ლებრივ პასუხისგებაში ან მათ მიმართ არ არის გამო
ყენებული აღკვეთის ღონისძიება საპატიმროს სახით

პირები, რომებიც „ოფიციალურად“ არ არიან 
აღიარებული მოძალადეებად, თუმცა შემჩნეული არიან 

ძალადობრივ ქცევაში

პირი, რომელმაც ჩაიდინა ძალადობრივი დანაშაული და 
სასჯელს იხდის საპატიმროში

პირი, რომელმაც ჩაიდინა ძალადობრივი დანაშაული, 
მოიხადა სასჯელი და გათავისუფლებულია 

საპატიმროდან
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	ყოველთვიურიმონიტორინგი-გასაუბრებამოძალადისოჯახისწევრებთან,მე-
ზობლებთან;თუჰყავსარასრულწლოვანიშვილები-ბაღის/სკოლისპედაგოგებ-
თან;

	პროგრამისდასრულებიდანგარკვეულიპერიოდისშემდეგფსიქოლოგისკონ-
სულტაცია მოძალადის ზოგადი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესამოწმებ-
ლად;

	კვირაშიერთხელმოძალადისქცევისკონტროლი/დაკვირვება,პროგრამისდას-
რულებისშემდგომ.

რაცშეეხებასაკითხს,თუკონკრეტულადვინუნდაგანახორციელოსმონიტორინგი,
თვისებრივ და რაოდენობრივ მონაცემებში, ძირითადად, გამოიკვეთა სოციალური
მუშაკისდაფსიქოლოგისროლი(სოციალურიმუშაკი-52.6%,ფსიქოლოგი-27.7%);
დასახელდაასევესამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციები,პოლიციელი.ნაწილ-
მადააფიქსირამონიტორინგისგანხორციელება-მულტიდისციპლინურიგუნდისსა-
შუალებით(მაგ.,სოციალურიმომსახურებისსააგენტოს-სოციალურიმუშაკის,არა-
სამთავრობოორგანიზაციებისჩართულობით).ხაზიგაესვასახალხოდამცველისთვის
მონიტორინგისგანხორციელებისმანდატისმინიჭებისსაჭიროებას.

კვლევისმონაწილეებმაგანსაზღვრესროგორცქცევისკორექციისპროგრამის,ასევე
მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო ვადები: თვისებრივი კვლევისფარ-
გლებშიდასახელდა3-6თვიდანდა1-2წლამდევადები.დაახლოებითიგივემაჩვენებ-
ლებიდაფიქსირდარაოდენობრივ მონაცემებში, სადაცროგორცპროგრამის, ასევე
მონიტორინგისხანგრძლივობისყველაზესასურველივადებიარის3-6თვე(დაახლოე-
ბით27-30%)და6-12თვე(დაახლოებით37-40%).(იხ.დიაგრამა#5.4.1)

დიაგრამა#5.4.1
როგორიუნდაიყოსხანგრძლივობა:
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6. რას ნიშ ნავს  მო ძა ლა დის ქცე ვის კო რექ ცი ის  
წარ მა ტე ბუ ლი პროგ რა მა?
მონაცემები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის აზრით, მოძალადის ქცევის კორექციის
პროგრამისწარმატებათანაბრადაადამოკიდებულიგანმეორებითიძალადობისპრე-
ვენციასა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების უზრუნველყოფაზე (დაახლოებით 30%).
განსხვავებები გამოვლინდა სხვადასხვა ჭრილის მიხედვით: უმაღლესი განათლების
მქონედადასაქმებულიქალებისთვისშედარებითგამოკვეთილიაძალადობისგანმეო-
რებადობისაღკვეთა(მონაცემებივარირებს32–35%-ისფარგლებში),ხოლომამაკაცე-
ბისთვის-მოძალადისოჯახშიმშვიდობიანადდაბრუნებადათანაცხოვრება(მონაცე-
მებივარირებს34-42%-ისფარგლებში).(იხ.დიაგრამა#6.1)

დიაგრამა#6.1
პროგრამისწარმატებითდასრულებანიშნავს...



თვისებრივიმონაცემებიუჩვენებს,რომმონაწილეებინაცნობებს/ახლობლებს/მეგობ-
რებსამგვარპროგრამაშიჩართვაზერეკომენდაციასმისცემდნენ,თუმცათავიშეიკა-
ვესაზრისგამოთქმისგან-თავადჩაერთვებოდნენთუარა,რაცსტერეოტიპებისგავ-
ლენითშეიძლებააიხსნას.ერთიმხრივ,დღესდღეობითსაზოგადოებაშიკვლავმაღა-
ლიაფსიქოლოგთან/პროფესიონალთანმისვლისსტიგმატიზაციისდონე,რაცაიხსნება
ისეთიცრურწმენისშენარჩუნებით,როცაფსიქოლოგთანმისვლისფაქტიფსიქიკური
ჯანმრთელობისსერიოზულპრობლემადაღიქმებოდა-„რამდენიმესახლობელიგაუ-
ნაწყენდა,რადგანფსიქოლოგისმომსახურებისმიღებაურჩია“(ქალებისფოკუს-ჯგუ-
ფი,ტყიბული).მეორემხრივ,საზოგადოებისნაწილსუჭირსმასშიარსებულიპრობლე-
მისღიადაღიარებადასაკუთარითავისმოძალადისქცევისკორექციისპროგრამის
ბენეფიციარადაღქმა.თუმცა,რაოდენობრივმაკვლევამაჩვენა,რომარცთუცოტაა
(40%)იმრესპონდენტებისხვედრითიწილი,ვინცგარდაიმისა,რომსხვასაცურჩევდა
აღნიშნულპროგრამაშიჩართვას,თავადაცჩაერთვებოდა.მამაკაცებსუფროურჩევ-

პროგრამის დასრულების შემდეგ მოძალადეების 
უმე ტესობა აღარ ჩაიდენს ძალადობას განმეორებით

პროგრამის დასრულების შემდეგ მოძალადე დაუბ-
რუნდება ოჯახს და გააგრძელებენ თანაცხოვრებას

მოძალადე დასაქმდება, მიიღებს სხვადასხვა სახის 
და ხ მარებებს, რაც საშუალებას მისცემს უფრო თავ-
და ჯერებულად იგრძნოს თავი

მო ძა ლა დის გა მოვ ლე ნა და მას თან მუ შა ო ბა (პროგ რა-
მებ ში ჩარ თვა) მოხ დე ბა სა წყის ეტაპ ზე, სა ნამ სა მარ-
თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ჩა რე ვა და სა მარ თლებ რი-
ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა გახ დე ბა სა ჭი რო.
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ნიათთავადარმიიღონმონაწილეობაპროგრამაში,მაგრამსხვასურჩიონმისშესახებ
(49.6%), ხოლოუმაღლესი განათლების მქონეები დადასაქმებულები  ამჯობინებენ,
თავადაცმიღონმონაწილეობა(დაახლოებით44-47%).(იხ.დიაგრამა#6.2)

დიაგრამა#6.2

თავადთუმიიღებდნენპროგრამაშიმონაწილეობას,ანსხვასთუურჩევდნენ?

დას კვნა
ოჯახშიძალადობისაღმოფხვრასთანდაძალადობისმსხვერპლიქალებისგაძლიერებას-
თანდაკავშირებულისაკითხებიარუნდაგულისხმობდესმხოლოდმსხვერპლზემიმარ-
თულღონისძიებებს.ძალადობისპრევენციისთვისძალზემნიშვნელოვანიამოძალადეს-
თანადრეულეტაპზემუშაობისდაწყებადაქცევისკორექციისპროგრამაშიჩართვა.იმ
ფაქტისგამო,რომოჯახურიძალადობისძირითადიგამომწვევიმიზეზებიდაკავშირე-
ბულიაფსიქო-სოციალურ,კულტურულდაეკონომიკურფაქტორებთან,ქცევისკორექ-
ციისპროგრამები(რომლისსაბოლოომიზანიძალადობრივიგარემოსშეცვლაა,მოძა-
ლადისდამოკიდებულებებისცვლილებისგზით)უნდაითვალისწინებდეს:

	პროგრამაშიმოძალადეებისმოზიდვისდაჩართვისსხვადასხვამეთოდს:ნება-
ყოფლობითს,სავალდებულოსდაკომბინირებულს,რომელიცირიბიიძულების
ელემენტებსშეიცავს;

	უწყებებს,რომლებიცპასუხისმგებელნიიქნებიანპროგრამაშიბენეფიციარების
ჩართვაზე, ასევე უშუალოდ პროგრამის იმპლემენტაციასადა მონიტორინგის
განხორციელებაზე(პროგრამისეფექტიანობისთვისგამოიკვეთაინტერ-დაინ-
ტრასექტორულითანამშრომლობისაუცილებლობა);

	პროგრამისსტრუქტურას,ადამიანურირესურსისკვალიფიციურობასდაა.შ.;
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	საზოგადოებრივი ცნობიერების და ინფორმირებულობის გაზრდის კომპო-
ნენტს,პროგრამისაუცილებლობისგასაცნობიერებლადდამისდამიმოსახლე-
ობისპოზიტიურიდამოკიდებულებისჩამოსაყალიბებლად.

რე კო მენ და ცი ე ბი
კვლევისშედეგებიცხადყოფს,რომადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციის
პროგრამების განვითარებისათვის საჭიროადამატებით შემდეგი ნაბიჯების გადად-
გმა,რაცმულტისექტორულითანამშრომლობისგაძლიერებასდაკოორდინირებული
ძალისხმევისგანხორციელებასმოიაზრებს.მონიტორინგისგამოკვეთილიმიგნებების
გათვალისწინებით,რეკომენდებულია:

საქართველოსმთავრობას-გენდერულითანასწორობის,ქალთამიმართძალადობისა
დაოჯახშიძალადობისსაკითხებზემომუშავეუწყებათაშორისკომისიას

	საქართველოსმთავრობისდადგენილებისმიღება,რომლითაცგანისაზღვრება
მოძალადისდამოკიდებულებებისადა ქცევის კორექციისკენ მიმართულიღო-
ნისძიებებიდამათიგანხორციელებისწესიდაფორმები;

	ადრეულ ეტაპზე (შემაკავებელიდადამცავიორდერის გამოცემის სტადიაზე)
მოძალადეებისთვის ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე
ორიენტირებულისავალდებულოკურსისშემუშავებასადაგანხორციელებაზე
პასუხისმგებელიდაპარტნიორიუწყებისგანსაზღვრა,პროგრამისშემუშავება
დადროულიდანერგვა;

	ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის და აღნიშნული
პროგრამისმონიტორინგისხანგრძლივობისდავადების(არაუმცირეს6თვის),
განმახორციელებელისუბიექტებისგანსაზღვრა;

	ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის ლიცენზირების
გამჭვირვალეკრიტერიუმებისგანსაზღვრა;

	მოძალადეებისძალადობრივიდამოკიდებულებისადაქცევისშეცვლაზეორიენ-
ტირებული მოქმედებების განმახორციელებელ სახელმწიფო უწყებათა თანამ-
შრომლობისდაკოორდინაციისუზრუნველყოფა.მოძალადისქცევისკორექციის
პროგრამისგანხორციელებაშიმნიშვნელოვანიაჯანდაცვის(სოციალურიმომ-
სახურებისსააგენტო),პრობაციისეროვნულისააგენტო,შსს-სდასხვაუწყებე-
ბისერთობლივიმუშაობა. მსხვერპლისმხარდაჭერისპროგრამებისადამოძა-
ლადისქცევისკორექციისპროგრამებისკოორდინირებულადგანხორციელება;

	მოძალადისქცევისკორექციისპროგრამისთვისსპეციფიკურიგაიდლაინებისა
დაკურიკულუმისშემუშავება,რაცმოიცავსმრავალასპექტიანმიდგომასმო-
ძალადეებისდამსხვერპლისპროგრამებისსაკითხისადმი.სასურველია,მოძა-
ლადისქცევისკორექციისპროგრამამოერგოსმოძალადისინდივიდუალურსა-
ჭიროებებს.ინდივიდუალური,ჯგუფურიდა/ანოჯახურითერაპიისსაჭიროება
განისაზღვროსინდივიდუალურადდაარაყველაბენეფიციარისთვისანალოგი-
ური,მკაცრადგაწერილისტანდარტისმიხედვით;
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	მულტიდისციპლინურიგუნდისჩამოყალიბება (მაგ.:სოციალურიმუშაკი,ფსი-
ქოლოგი,სამართლისსპეციალისტი/უბნისრწმუნებულიპოლიციელი),რომლის
მიერმოხდებაადრეულეტაპზემოძალადისქცევისკორექციისპროგრამაშიბე-
ნეფიციარისჩართვისსაჭიროებისგანსაზღვრა.მნიშვნელოვანია,მკაფიოდგა-
იმიჯნოს მოძალადეებთან მუშაობაზე ორიენტირებული სოციალური მუშაკის
ფუნქცია,რომელიცთავისუფალიიქნებამომიჯნავევალდებულებებისაგანდა
დაეკისრება კრიზისულიოჯახების იდენტიფიცირების, შეფასებისდა მათთან
მუშაობისვალდებულება;

	სასურველია, მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამების დაფინანსება და
განხორციელება მიმდინარეობდეს ძალადობის მსხვერპლისრეაბილიტაციაზე
მიმართულპროგრამებთანერთად(არაძალადობრივიგარემოსუზრუნველყო-
ფამხოლოდცალმხრივად,მსხვერპლისგაძლიერებაზემიმართულიპროექტე-
ბის დაფინანსებით შეუძლებელია). შესაბამისად, სასურველია მოძალადეების
ქცევის კორექციის პროგრამაში რეფერირების ფუნქცია დაეკისროთ სოცია-
ლურმუშაკებს,რომლებიცმუშაობენძალადობისმსხვერპლებთან;

	ქალთამიმართძალადობისდაოჯახშიძალადობისწინააღმდეგბრძოლისადა
მსხვერპლთა(დაზარალებულთა)დასაცავადგასატარებელღონისძიებათაახალ
სამოქმედოგეგმაშიმეტიაქცენტიგაკეთდესადრეულეტაპზემოძალადისქცე-
ვისკორექციისპროგრამებისგაძლიერებასადაგანვითარებისხელშეწყობაზე.

მუნიციპალიტეტებს

	მუნიციპალიტეტებშიარსებულბავშვთადაცვისდამხარდაჭერისგანყოფილე-
ბებსშეეთავსოსკრიზისულოჯახებშიპოტენციურიმოძალადისიდენტიფიცი-
რების, მისი მდგომარეობის შეფასების, ოჯახში კონფლიქტების პრევენციის
მიზნით,ფსიქოლოგთანკონსულტაციისთვისრეფერირებისდასხვაინტერვენ-
ციებისდაგეგმვისფუნქცია;

	მუნიციპალიტეტებშიქალთამიმართძალადობისდაოჯახშიძალადობისაღკვე-
თის, ძალადობისმსხვერპლთადაცვისადადახმარების,უწყებათაშორისიკო-
მისიისდაარსებისდაჩქარება,რომელიცპასუხისმგებელიიქნებაოჯახშიძალა-
დობისმსხვერპლთადაცვისსამოქმედოგეგმისადაპროგრამისშედგენასადა
ოჯახშიძალადობისჩამდენპირთათვისმოტივაციისამაღლებაზემათიქცევის
კორექციის საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვის მიზნით (პოლონეთში
ოპოლესმუნიციპალიტეტისსაუკეთესოპრაქტიკაზედაყრდნობით);

	მუნიციპალიტეტში მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის ჰიბრიდული
მოდელის(ონლაინდადასწრებულიპროგრამები)დანერგვა.მუნიციპალიტე-
ტისსოციალურიმუშაკისთუფსიქოლოგისრეკომენდაციითპროგრამაშიპო-
ტენციური მოძალადეების/არაიდენტიფიცირებული მოძალადეების ჩართვის
უზრუნველყოფა წამახალისებელი პროგრამების შეთავაზების გზით, მაგ.,
პროგრამაშიმოძალადისჩართვისწახალისებამოხდესმოძალადისპროფესი-
ულიგადამზადებისან/დადასაქმებისხელშეწყობისგზით(რაცგაზრდისნე-
ბაყოფლობითპროგრამაშიინტეგრირებისმოტივაციასპოტენციურიმოძალა-
დეებითვის);
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	მუნიციპალიტეტების მიერ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გა-
ფორმებასხვადასხვაპროფესიულკერძოდაწესებულებასთანთუარასამთავ-
რობოორგანიზაციასთან,რომელთაცშეუძლიათკვალიფიციურიფსიქოლოგი-
ურითუსოციალურიდახმარებისგაწევამოძალადისქცევისკორექციისმიმარ-
თულებითდაადგილობრივბიუჯეტშიგამოყოფილისახსრებით,აუთსორსინგის
გზითმოხდესმუნიციპალიტეტშიიდენტიფიცირებულიმოძალადისრეფერირე-
ბაშესაბამისდაწესებულებაში;

	მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის გავლენის მონიტორინგის და შე-
ფასებისმექანიზმისშემუშავება(პასუხისმგებელიუწყების,მონიტორინგისინ-
სტრუმენტის და ვადების განსაზღვრით) და რეგულარული განხორციელების
უზრუნველყოფა;

	მოძალადეებთან მომუშავე პროფესიონალების კვალიფიკაციის ამაღლების და
მოწინავესაერთაშორისოპრაქტიკისგაზიარებისხელშეწყობა.


შინაგანსაქმეთასამინისტროს

	მნიშვნელოვანია მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა, სადაც გაერთიანდებიან
სხვადასხვა კატეგორიის მოძალადეები (პრობაციონერები; პენიტენციურ და-
წესებულებაში მყოფები; პირობითი სასჯელის მქონენი; პირები, რომლებზეც
დამცავიანშემაკავებელიორდერიაგამოწერილი;პენიტენციურიდაწესებულე-
ბიდანგათავისუფლებულები;პირები,რომელთაშესახებაცინფორმაციაგადას-
ცამსხვერპლმა/ოჯახისწევრმა(არაიდენტიფიცირებული)დაა.შ.).ბაზახელმი-
საწვდომიუნდაიყოსსერვისისმიმწოდებლებისთვისდაპროგრამაშიჩართული
უწყებებისთვის, მათთვისხელმისაწვდომი ინფორმაციისშესახებსრულიკონ-
ფიდენციალურობისდაცვისპირობით.მონაცემთასისტემატურადშეგროვების
უზრუნველყოფის,პროგრამისზეგავლენისშეფასებისდარეციდივებისგაზომ-
ვისმიზნით;

	სამართალდამცავსტრუქტურაშიმომუშავეპირებისდამათიოჯახებისპერიო-
დულიმონიტორინგიდა,საჭიროებისშემთხვევაში,სარეაბილიტაციოპროგრა-
მაშიჩართვა;

	უბნისრწმუნებულის/მართლწესრიგისინსპექტორისმიერკრიზისულიოჯახე-
ბისშესახებინფორმაციისშეგროვებადაძალადობისპრევენციისმიზნითად-
რეულ ეტაპზე მოძალადესთან გასაუბრება და, საჭიროებისამებრ, შესაბამის
დაწესებულებაშირეფერირება.

განათლებისადამეცნიერებისსამინისტროს

	საზოგადოებისცნობიერებისამაღლებისკამპანიისწარმოება;
	სკოლებშიოჯახშიძალადობისწინააღმდეგღონისძიებებისორგანიზება,პოზი-

ტიურიმაგალითების/წარმატებისისტორიებისგაცნობა;
	მოზარდებთან,განსაკუთრებითასოციალურიქცევისმქონებიჭებთან,მუშაობა

დაფსიქოლოგისსაშტატოერთეულისგაძლიერება.
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პრობაციისეროვნულბიუროს

	მოძალადისქცევისკორექციისარსებულიპროგრამისაქტიურიამოქმედებადა
გაგრძელება;

	მოძალადისქცევისკორექციისპროგრამაშიახალიბენეფიციარებისნებისმიერ
ეტაპზეჩართვისშესაძლებლობისუზრუნველყოფა(მოდულისმსვლელობისას),
მაგ.,იმპირებთანერთად,ვისაცუკვეაქვსპროგრამაშიმონაწილეობისგამოც-
დილება.აღნიშნულიმიდგომაგაზრდისნდობასდაჩართულობისმაჩვენებელს
ბენეფიციარებისმხრიდან;

	ქცევისპროგრამისგანვითარებადაგაფართოებასხვადასხვატიპისმოძალა-
დეებისთვის (მაგ., პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი, პირობითი მსჯავ-
რდებული,მოძალადე,რომლისმიმართგაცემულიადამცავიანშემაკავებელი
ორდერიდა ა.შ.), რაც მოერგებადანაშაულის სპეციფიკას (ნებაყოფლობითი
ანიძულებითი,პენიტენციურიდაწესებულებისადაპრობაციისეროვნულისაა-
გენტოსსერვისებისთვის).

საქართველოსპარლამენტს

	„ქალთა მიმართძალადობის ან/დაოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის
მსხვერპლთადაცვისადადახმარებისშესახებსაქართველოსკანონშიდაკონ-
კრეტდესსახელმწიფოუწყებადამომსახურებისფორმა,რომელიცგანახორ-
ციელებსმოძალადეთადამოკიდებულებებისადაქცევისკორექციისღონისძი-
ებებსდაუზრუნველყოფსმოძალადეთასხვადასხვატიპისჩართვასქცევისკო-
რექციისპროგრამაში;

	კანონითგანისაზღვროსმოძალადისქცევისკორექციისპროგრამაშიჩართვის
როგორციძულებითი(მანდატორული),ასევენებაყოფლობითიმონაწილეობის
წინაპირობებიდასაფუძვლები;სასურველია,მოძალადეებისჩართვაპროგრა-
მაშიგანხორციელდესსხვადასხვაეტაპზე,მაგ.:წინასწარიდაკავებისდროს,შე-
მაკავებელიანდამცავიორდერისგამოწერისას,პენიტენციურდაწესებულება-
შიყოფნისასდაპენიტენციურიდაწესებულებიდანგათავისუფლებისშემდგომ,
ანპირობითიმსჯავრისმოხდისპროცესში.თუმოძალადეარისნივთიერებაზე
ანთამაშზედამოკიდებული, ან აქვსფსიქიკური პრობლემები, გარანტირებუ-
ლადუნდამიიღოსშესაბამისისერვისი.



45

ბიბ ლი ოგ რა ფია

1. Treatment Programs for Perpetrators of Domestic Violence: European and International 
Approaches Alessandra Chiurazzi Caterina Arcidiacono Susana Helm Caterina 
Arcidiacono. NEW MALE STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL ~ ISSN 1839-7816 
~ VOL. 4, ISSUE 3, 2015 PP. 5-22 © 2015 AUSTRALIAN INSTITUTE OF MALE HEALTH 
AND STUDIES გვ. 6, 7

2. პროგ რა მე ბი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის ჩამ დენ პირ თათ ვის: 
სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის მე-16 მუხ ლი ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ის - ქალ თა მი-
მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და პრე ვენ ცი ის 
შე სა ხებ ნაშ რომ თა კრე ბუ ლი. ევ რო პის საბ ჭო, 2014 წლის სექ ტემ ბე რი, და ბეჭ დი-
ლია ევ რო პის საბ ჭო ში. გვ. 6-8.

3. EUROPEAN PERPETRATOR PROGRAMMES: A SURVEY ON DAY-TO-DAY OUTCOME 
MEASUREMENT. Research gate. Oriol Gines Canales, Heinrich Geldschlager, David 
Nax, Alvaro Ponce. STUDIA HUMANISTYCZNE AGH. Tom 14/2 • 2015. გვ.34

4. Eckhardt, Christopher I., Christopher Murphy, Danielle Black, and Laura Suhr. “Intervention 
Programs for Perpetrators of Intimate Partner Violence: Conclusions From A Clinical 
Research Perspective.” Public health reports 121, no. 4 (2006): გვ. 369-381.

5. Batterer intervention programmes: A meta-analytic review of effectiveness. Esther Arias1 , 
Ramón Arce Fernández1 , Manuel Vilariño Vázquez11Univ. Santiago de Compostela, Dep. 
Psicología Social, Básica y Metodología, España.  გვ.154

6. Work with Perpetrators of Domestic Violence in Eastern European and Baltic countries / 
Katarzyna Wojnicka. August 2015. გვ. 38- 42.

7. Treatment Programs for Perpetrators of Domestic Violence: European and International 
Approaches Alessandra Chiurazzi Caterina Arcidiacono Susana Helm Caterina 
Arcidiacono. NEW MALE STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL ~ ISSN 1839-7816 
~ VOL. 4, ISSUE 3, 2015 PP. 5-22 © 2015 AUSTRALIAN INSTITUTE OF MALE HEALTH 
AND STUDIES. გვ.8

8. პროგ რა მე ბი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის ჩამ დენ პირ თათ ვის: 
სტამ ბო ლის კონ ვენ ცი ის მე-16 მუხ ლი ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ის - ქალ თა მი-
მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და პრე ვენ ცი ის 
შე სა ხებ ნაშ რომ თა კრე ბუ ლი. ევ რო პის საბ ჭო, 2014 წლის სექ ტემ ბე რი, და ბეჭ დი-
ლია ევ რო პის საბ ჭო ში. გვ. 9.

9. Work with Perpetrators of Domestic Violence in Eastern European and Baltic countries / 
Katarzyna Wojnicka. August 2015. გვ. 38-41

10. Probation and prison based programmes for perpetrators of domestic and sexual violence: 
a European overview. WWP EN Expert Paper | European probation and prison based 
programmes for perpetrators of domestic and sexual violence. გვ. 3



46

11. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ-
ტეგ რა ცი ის კო მი ტე ტი. 2-7618/20 13-07-2020. გვ. 9

12. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და 
მსხვერ პლთა (და ზა რა ლე ბულ თა) და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა 2018-
2020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის ან გა რი ში. გვ. 40.

13. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია - პრობ ლე მე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი. ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ცენ ტრი. 2018 წ.  გვ. 14. 

14. სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ან გა რი ში. სა ქარ თვე ლო ში ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. 2018 წ. გვ.133.

15. ევ რო პის საბ ჭოს 2011 წლის კონ ვენ ცია „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თის შე სა ხებ“ ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ა. მე-16 
მუხ ლი, 1, 2, 3.

16. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის ან /და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ-
კვე თის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ“, მ.6.3ზ, მ.20, 
მ.7.3

17. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა N175 „ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და მსხვერ პლთა (და ზა რა ლე ბულ თა) 
და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა 2018-2020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის 
დამ ტკი ცე ბის თა ო ბა ზე“; 3.1.3, 3.1.4.

18. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლი სა და 
მსხვერ პლთა (და ზა რა ლე ბულ თა) და სა ცა ვად გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა 2018-
2020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის მო ნი ტო რინ გის წლი უ რი ან გა რი ში. გვ. 24.

19. ძა ლა დობ რი ვი ქცე ვის მარ თვის სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მა შე მუ შავ და, UN 
Women, 2016

20. სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ან გა რი ში, 2019. გვ.196

21. Probation and prison based programs for perpetrators of domestic and sexual violence: 
a European overview. Expert paper by Sandra Jovanovic (OPNA). WWP / European 
Network. გვ. 4-11.

22. სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რი, „ე ფექ ტი ა ნო ბის აუ დი ტის ან გა რი ში“, 2019, გვ. 7, 
21, 42

23. სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ან გა რი ში, 2020.  გვ. 202

24. Probation and prison based programmes for perpetrators of domestic and sexual violence: 
a European overview. WWP EN Expert Paper | European probation and prison based 
programmes for perpetrators of domestic and sexual violence. გვ. 14

25. MEN’S BEHAVIOUR CHANGE PROGRAMS EVALUATION SUMMARY. P R E P A R E D 
B Y Research, Performance and Evaluation Women NSW. გვ. 3-6.



47

26. Researching collaborative processes in domestic violence perpetrator programs: 
Benchmarking for situation improvement. Kristin Diemer, Cathy Humphreys, Chris 
Laming, Joanie Smith. Journal of Social Work, 2015, Vol. 15(1) 65–86

27. Evaluation readiness, program quality and outcomes in men’s behaviour change 
programs. ANDREW DAY  RODNEY VLAIS  DONNA CHUNG  DAMIAN JOHN GREEN. 
RESEARCH REPORT ISSUE 01 | APRIL 2019. Published by Australia’s National 
Research Organisation for Women’s Safety Limited (ANROWS) PO Box Q389, Queen 
Victoria Building, NSW, 1230. გვ. 24-25  

28. Programas de rehabilitación para agresores en España: un elemento indispensable de 
las políticas de combate a la violencia de género.

29. Integrated System of Monitoring Cases of Domestic Violence - Spanish experience.  
Publication edited by Marzena Kordaczuk-Wąs and Magdalena Putka. Warsaw 2011/2012. 
გვ. 8- 29; 53

30. ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ჩამ დენ პირ თა მუ შა ო ბის პროგ რა მე ბი. პო ლო ნე თის და სა ქარ-
თვე ლოს გა მოც დი ლე ბა.

31. ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ჩამ დე ნი პი რე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ-
რა მე ბი, რომ ლე ბიც ხორ ცი ელ დე ბა ქა ლაქ ოპო ლეს ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ. სა ქარ-
თვე ლო, თბი ლი სი, დე კემ ბე რი 2020.

32. პო ლო ნე თის პერ სპექ ტი ვა და გა მოც დი ლე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თვის 
და ამო ცა ნე ბი მო ძა ლა დის თვის დახ მა რე ბის კონ ტექ სტში.



ქალთა ფონ დი „სო ხუ მი“

მონიტორინგისანგარიშზემუშაობდა

ფონდი„სოხუმის“თბილისისწარმომადგენლობა:

ნი ნო კო რინ თე ლი

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია

ლი და ჩიხ ლა ძე 

მონაცემთაშეგროვებაზემუშაობდნენ:
ქუთაისისსათაოოფისის

მონიტორინგისჯგუფისწევრები:

ემა კამ კი ა, გუ რან და გვან ცე ლა ძე, თეა გო ლე თი ა ნი

რედაქტორი  ლალი შენგელია

დამკაბადონებელი  ლია კოსტავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქ. ქუთაისი, მგალობლიშვილის ქ. 6

ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. #29 ბ, საოფისე ფართი #2

womansukhumi@gmail.com;
fundsukhumitbilisi@gmail.com 

www.fsokhumi.ge

www.facebook.com/fsokhumi 


